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Sammanfattning 

Den specialpedagogiska yrkesrollen är mångfacetterad, vilket ställer stora krav på de 

kompetenser uppdraget innehåller. Specialpedagoger förväntas kunna arbeta på individ-, 

grupp och organisationsnivå, men eftersom det specialpedagogiska uppdraget kan yttra sig på 

så många sätt leder det mig till studiens syfte. Det är främst specialpedagogens arbete på 

grupp- och organisationsnivå som studien fokuserar. Mitt syfte är att undersöka hur 

specialpedagoger och förskolechefer ser på det specialpedagogiska uppdraget samt hur 

specialpedagoger används i förskolans utvecklingsarbete. Jag har använt frirumsmodellen 

som teoretisk ram för denna kvalitativa intervjustudie. Studiens empiri samlas in med 

telefonintervjuer av förskolechefer och specialpedagoger. Studien har tre frågeställningar 

vilka berör det specialpedagogiska uppdraget och skolutveckling. Resultatet visar att 

förskolechefer förhåller sig till specialpedagoger på två olika sätt. Ett sätt är att se 

specialpedagogen som en aktiv samarbetspartner och en tillgång i förskolans 

utvecklingsarbete, det andra att se specialpedagogen som en mer perifer tillgång. Det 

framkommer att specialpedagogers arbetsuppgifter huvudsakligen består av handledning och 

att stötta förskolans vardagsarbete. Specialpedagogers positioner i organisationen gör att de, 

beroende på hur de lyckas erövra sitt frirum, har olika förutsättningar att själva definiera sitt 

uppdrag. En delaktighet i förskolans utvecklingsarbete är inte alltid självklar. I diskussionen 

lyfts resultaten och problematiseras i relation till det specialpedagogiska uppdraget och 

skolutveckling. 

 

Nyckelord: Specialpedagog, uppdrag, skolutveckling, pedagogisk(t) 

ledare/ledarskap, frirummet. 
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1. Inledning 
Dagens förskola är ur ett samhällsperspektiv förmodligen mer betydelsefull än någonsin 

tidigare. Komplexiteten har ökat i att som pedagog, specialpedagog, förskolechef och 

huvudman förhålla sig till verksamheten. Det ramverk organisationen har att rätta sig efter, 

Läroplan för förskolan - Lpfö98 (2010) är konstruerat utifrån intentionen att det bästa för 

barnets utveckling och lärande sätts i fokus. Lpfö98 (a.a.) uttrycker de etiska normer vilka ska 

ligga till grund för verksamhetens genomförande i form av pedagogers medvetna 

förhållningssätt, något som uttrycks i relation till det demokratiska raster vilket genomsyrar 

såväl samhället som förskolans läroplan.  

Förskolan ska, med utgångspunkt i skollagens likvärdighetskrav, lägga grunden för det 

livslånga lärandet och med verksamhetsmässig likvärdighet som grund. Lpfö98 (a.a. s.5) 

beskriver likvärdigheten som att:”[…] utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, 

vara likvärdig”. Tomas Englund & Ann Quennerstedt (2008) menar att likvärdighet som 

begrepp under de senaste årtiondena använts mer frekvent inom den utbildningspolitiska 

arenan, där fokus på senare tid hamnat mer inom det relationella området. För att möjliggöra 

kravet på likvärdighet krävs att förskolans professionella aktörer klarar av att möta den 

mångfald de genom likabehandlingsarbetet har att förhålla sig till. Karen-Sofie Pettersen & 

Eva Simonsen (2013, s.21) förklarar idén om likabehandling utifrån att: ” […] alla, oavsett 

kön, social bakgrund eller etnicitet, ska ha samma möjligheter och behandlas lika”.  

Skolverket (2008)  beskriver att det antal barn som är i behov av särskilt stöd har ökat under 

perioden från läroplanens införande tills idag. Således ställs högre krav på personalens 

grundutbildning och en mer omfattande kompetensutveckling. Skolverket (a.a.) påvisar att 

införandet och användandet av läroplanen haft en positiv inverkan på förskolans personal, då 

den ses som ett stöd för verksamhetens fokusområden. Trots, eller på grund av, 

utgångspunken om likvärdighet i läroplanen och ett utökat användande av matriser 

framkommer att behovet av verksamhets- och skolutvecklande åtgärder ökat. I takt med den 

ökade kravbilden på verksamheten har personalens behov av handledning ökat, ett arbete 

specialpedagogen ofta leder. Parallellt med, men samtidigt på grund av det ökade 

handlednings och kompetensutvecklingsbehovet, blir även behovet av 

förskoleorganisationens utvecklingsarbete tydligare. Specialpedagogen har, enligt SFS 

(2007:638) i sin yrkesroll att förhålla sig till frågeställningar på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  I förskolans hierarkiska organisation kan en enande länk vara betydelsefull 
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för att penetrera de vattentäta skott som riskerar uppstå i en befintlig maktstruktur. Bryggan 

mellan de strukturella skikten kan vara specialpedagogen. Vetskapen om att förskolans 

specialpedagoger är organiserade på olika sätt och att detta är beroende på huvudman, gör det 

intressant att undersöka vilken roll specialpedagogen har i förskolans utvecklingsarbete. 

Samtidigt gör lokala kommunala kulturer att specialpedagoger tolkar sitt uppdrag olika, som 

Birgitta Lansheim (2010) påvisat. Huvudmannen och förskolechefens syn på 

specialpedagogens yrkesroll kan därmed anses ha stor betydelse för hur den 

specialpedagogiska kompetensen utnyttjas på organisationsnivå. Att det förekommer lokala 

tolkningar av yrkesrollens innehåll poängterade även Rolf Helldin (1998) då det i ingen av de 

kommuner han undersökt funnits några samlade uppfattningar om vilka uppdrag yrkesrollen 

förväntades utföra. Istället menar Birgitta Lansheim (2010) att den lokala kommun- och 

skolkulturen tycks vara det som avgör inriktningen på specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Som en del av detta finns även specialpedagogens egna föreställningar om uppdragets 

karaktär. 

 

1.1 Problematisering 
Mitt intresse för specialpedagogens yrkesroll och delaktighet i förskolans utvecklingsarbete 

härrör till Gunnar Berg (2014) och hans tankar om skolutvecklingsprocessen, samt de olika 

kompetenser som finns inom organisationen. Min problemformulering är: Hur tas de 

befintliga kompetenserna inom organisationen tillvara och används specialpedagogens 

kunskaper som en pedagogisk och organisatorisk resurs i skolutvecklingssyfte? Denna 

problemformulering kan jag koppla till specialpedagogens yrkesroll, vilken kan variera 

beroende på organisationskultur och vem i organisationen som är specialpedagogens närmaste 

chef. Det finns, menar Berg (a.a.) ett motsatsförhållande i att som specialpedagog ingå i det 

han benämner som en hierarki och organisatoriskt befinna sig under förskolechefen. 

Majoriteten av pedagogiska chefer ägnar sig, anser Berg (a.a.) åt det administrativa 

ledarskapet. Ibland för att det, enligt Skolverket (2008) upptar den största momentana 

arbetsbördan, men lika ofta på grund av bristande insikt i pedagogiska frågeställningar. Ur 

detta framträder betydelsen av att inom organisationen ta till vara på specialpedagogens 

kompetens i fråga om att undervisa, handleda pedagoger samt verka stödjande för 

förskolechefens pedagogiska ledarskap. Detta leder fram till hur specialpedagoger inom 

förskolan beskriver sin egen yrkesroll, vad de har för mandat att verka på det övergripande 
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organisatoriska planet samt vilka möjligheter de ser att använda sin kompetens i ett 

skolutvecklande syfte.  

Ur den organisatoriska komplexitet som tidigare beskrivits, där Lpfö98 (2010) tydliggör 

verksamhetens innehållsmässiga kravbild och ansvarsfördelning, har grunden till mitt intresse 

för specialpedagogens roll i förskolans skolutvecklingsarbete väckts. För att utvecklingsarbete 

ska kunna ske behöver olika yrkesgrupper samverka i en gemensam riktning. Meningen är att 

åstadkomma förändringar utifrån de momentana förutsättningar som ges, något som varierar 

över tid. Ett skolutvecklingsarbete innebär därmed kontinuerliga förändringar och kan därför 

liknas vid en ständigt pågående process. Då de konkreta specialpedagogiska uppdragen, 

utifrån organisatoriska faktorer, i praktiken ser olika ut är det därför intressant att studera hur 

yrkesrollen uppfattas av specialpedagogerna själva. Finns utrymme att genomföra den praktik 

examensmålen förutsätter ska ingå i specialpedagogens uppdrag och hur tar organisationen 

vara på den specialpedagogiska kompetensen? För att få en mer varierad bild av yrkesrollen 

involveras även förskolechefer i undersökningen där de får ge sin bild av specialpedagogens 

uppdrag och funktion i förskolans utvecklingsarbete.  

 

1.2 Syfte 
Mitt syfte med examensarbetet är att skapa förståelse för de upplevelser specialpedagoger och 

förskolechefer har av det specialpedagogiska uppdraget, samt om den specialpedagogiska 

kompetensens betydelse för förskolans utvecklingsarbete. Med den specialpedagogiska 

examensordningen SFS (2007:638) som bakgrund används frirumsteorin som ett 

analysverktyg för att undersöka uppdragets förutsättningar och möjligheter till en autonom 

och professionellt yrkesroll. 

Ur mitt syfte framträder följande frågeställningar, vilka ligger till grund för den intervjustudie 

som genomförs.  

• Hur upplever förskolans specialpedagoger sitt uppdrag och sin organisatoriska 

position? 

 
• Hur upplever specialpedagoger att deras kompetens används i förskolans 

utvecklingsarbete.  

 
• Hur upplever förskolecheferna specialpedagogens roll i förskolans utvecklingsarbete? 
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I bakgrunden presenteras förskolans styrdokument samt tidigare forskning om 

specialpedagogisk verksamhet, det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogens 

yrkesroll, i vilken detta examensarbete kommer vara ett inlägg. Examensförordningen och 

skolverkets direktiv för specialpedagogens professionsinnehåll kommer att presenteras 

tillsammans med olika forskares syn på vad uppdraget specialpedagog innebär.  

  



 

5 
 

2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag presentera begreppet skolutveckling och ledarskapets betydelse för 

detta. Vidare presenteras förskolans styrdokument Lpfö98 (2010) och specialpedagogens 

examensförordning SFS (2007:638), vilka relateras till specialpedagogens uppdrag och 

yrkesroll samt förskolans utvecklingsarbete. 

Eva Forsberg (2006) beskriver hur individens utveckling sker i olika sociala sammanhang och 

att etiska diskussioner i samhällsdebatten mynnat ut i de värdegrunder och uppdrag som 

preciseras i skolans och förskolans läroplaner. Förskolans styrdokument anses således vara 

resultatet av den rådande samhällsdebatten, något som direkt påverkar det kontinuerliga 

utvecklingsarbetet. Detta utvecklingsarbete benämns fortsättningsvis som utvecklingsarbete i 

förskolan. Ansvaret för upprätthållandet av de intentioner Lpfö98 (2010) står för ligger enligt 

Skollagen (2010:800) på huvudmannen, vilken har i uppgift att tillhandahålla de 

förutsättningar verksamheten behöver för att klara de statliga kraven på en likvärdig förskola. 

Skolledarskapet, dit Gunnar Berg (2011) räknar rektorer och förskolechefer, är enligt honom 

centralt i skolutvecklingsprocessen, och kan ur ett pedagogiskt perspektiv generera 

svårigheter i den process utvecklingsarbete innebär. I utvecklingsarbetet kan förskolechefer, 

menar Berg (2014) i den mån de själva inte besitter den nödvändiga pedagogiska 

kompetensen, få stöttning av specialpedagogen. 

Berg (a.a.) och hans tankar kring skolledarskap och skolans frirum tar upp olika aspekter av 

skolledarskapet och det utvecklingsutrymme organisationen innehåller. Skolutveckling är 

således en del av detta frirum, vilket innebär det utrymme mellan styrdokument och praktik 

som finns i den dagliga organisationen. Skolverket (2008) befäster skolledarskapets centrala 

roll i det organisatoriska och pedagogiska utvecklingsarbetet, något Berg (2011) anser kan 

leda till svårigheter så länge frirummet inte erövras. För att kunna utnyttja frirummet i ett 

skolutvecklande syfte måste dess existens medvetandegöras genom organisatorisk och 

pedagogisk styrning. Ett sådant medvetandegörande förefaller inte självklart då Forsberg 

(2006) menar att skolors organisationer istället tenderar att utgöra arenor för maktkamp och 

särintressen. Olika aktörer inom organisationen har, beskriver Forsberg (a.a.) en tendens att 

vilja utöva makt i syfte av egen vinning. Ett starkt ledarskap kan göra skillnad i den meningen 

att en gemensam skolkultur kan utvecklas, där alla aktörer enas kring samma mål. Berg 

(2011) menar att detta är en förutsättning för den autonoma professionella organisationen. 

Han anser att skolans ledarskap är knutet till skolutvecklingsprocessen, alltså det 

utvecklingsarbete som görs inom förskola och skola. Berg (2014) förklarar att det finns olika 
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typer av ledarskap, vilka alla påverkar skolutvecklingsprocessen på olika sätt. Majoriteten av 

skolledare och förskolechefer uppvisar administrativ förmåga medan betydligt färre visar sig 

ha pedagogiskt ledarskap som sitt huvudsakliga fokusområde. Det är i de fallen som 

specialpedagogen emellanåt kan få funktionen som skolledarens ”pedagogiska högerhand”, 

att stötta denne i fältet mellan administration och pedagogiskt ledarskap.  

Hur specialpedagoger inom förskolan organiseras ser olika ut. Berg (2014) menar att detta 

kan vara beroende av hur huvudmannen ser på den specialpedagogiska yrkesrollen. Inom 

förskolan är det inte ovanligt att vara del av en utomstående enhet, som den centrala 

elevhälsan, där man har en egen chef. Ahlefeldt-Nisser (2009) menar att ett sådant upplägg 

ger en mer neutral hållning i förhållande till de maktaspekter som styr verksamheten. I andra 

fall, menar Ahlefeldt-Nisser (a.a.) så lyder specialpedagogen direkt under förskolechefen, 

vilket kan leda till ett beroendeskapsförhållande som kan vara svårt att förhålla sig till. 

Specialpedagogen riskerar i detta fall hamna i en hierarki underställd förskolechefen och 

därmed underställd dennes organisatoriska makt. Mats Börjesson & Alf Rehn (2009) menar 

att makten kan beskrivas utifrån det som händer i samspel mellan individer. En sådan konflikt 

kan leda till att specialpedagogen riskerar styras av särintressen istället för att stå utanför den 

lokala verksamhetens makthierarki, alltså den verksamhet specialpedagogen ska handleda och 

stötta. (Ahlefeldt-Nisser. 2009). 

Specialpedagogiska kunskaper kan vara en tillgång i det organisatoriska och lokala 

utvecklingsarbetet, vilket är till för att främja varje barns utveckling och lärande. Lpfö98 

(2010, s 16) betonar att: ”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och 

övrigt personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten 

bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i sin helhet”. För att kunna förvalta 

det pedagogiska ledarskapet och vara en progressiv kraft inom förskolans utvecklingsarbete, 

bör förskolechefen således vara väl insatt i det pedagogiska kunskapsområde där förskolan är 

en arena för skolutvecklingsarbete. Specialpedagogens kompetens kan ur denna aspekt vara 

betydelsefull, men hur ser det ut i praktiken? 

 

2.2 Utvecklingsarbete i förskolan 
I avsnittet nedan presenteras ett antal definitioner av begreppet skolutveckling, vilka kommer 

ligga till grund för beskrivningen av vad utvecklingsarbete i förskolan står för i denna studie. 

Vad innebär då begreppet skolutvecklingsarbete? 
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I Skollagens (2010:800) tredje paragraf tydliggörs huvudmannens ansvar för 

utvecklingsarbete samt att det gäller alla skolformer inklusive förskolan: ”Varje huvudman 

inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen”. Skollagen  (a.a.) förtydligar även att: 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på 
förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att 
kvalitetsarbetet vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. (SFS 2010:800, 4 §). 

 

Skollagen (2010:800) 1 § tydliggör att denna lag gäller alla skolformer och att förskolan är en 
av dem. 

Skolverket (2015) beskriver utvecklingsarbete som: ”[…]en ständigt pågående lokal process 

som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de 

nationella målen.” Inom förskolan existerar inte nationella mål, däremot preciserar Lpfö98 

(2010) de krav verksamheten har att förhålla sig till i syfte att lägga grunden för barns 

livslånga lärande. Förskoleverksamheten skall vara inkluderande, vilket Bengt Persson (2007 

s.9) anser betyda att: ”[…] ständigt aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får 

möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan och så att ingen 

exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande”. Inom förskolan kan 

upprätthållandet av denna aktiva verksamhetsanpassning, i form av ett anpassat 

förhållningssätt, vara det som innebär en skolutvecklingsprocess.  

Eva Björck-Åkesson (2009) anser att ett systemteoretiskt perspektiv synliggör ett flertal 

påverkansfaktorer vilka påverkar barns utveckling och lärande. Genom att kartlägga 

förskolemiljön kan man i verksamheten få syn på de olika påverkansfaktorer som främjar eller 

missgynnar barnens individuella utveckling, vilket i sin tur kan ligga till grund för ett 

utvecklingsarbete. Björck-Åkesson (a.a.) menar att en sådan helhetssyn på verksamheten 

kräver mångfacetterade kunskaper och ibland även samverkan mellan olika stödinsatser. 

Katina Thelin (2013) ser skolutveckling som ett medvetet förändringsarbete vilket sker i syfte 

att påverka, förändra och utveckla den institutionella kulturen. Désiré von Ahlefeld-Nisser 

(2009) beskriver i sin tur hur ett tvärprofessionellt samarbete kan vara en förutsättning för att 

se individens behov ur ett holistiskt perspektiv, något hon menar kan vara svårt att genomföra 

i praktiken, då samverkans- och samarbetsformer ofta är upp till den lokala 

förskoleorganisationen att konstruera.   
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Den definition av förskolans utvecklingsarbete som kommer att användas i detta 

examensarbete bygger på de beskrivningar av begreppet som här angivits. Utifrån Thelin 

(2013) och Björck-Åkesson (2009) ses därmed utvecklingsarbete som att kontinuerligt 

omvärdera organisationens förmåga till individuella anpassningar utifrån ett 

grupptillhörighetsperspektiv. Förmågan till anpassning innebär potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Därmed hänger utvecklingsarbetet, vilket Dora Choi Wa Ho (2010) 

beskriver, ihop med den kompetens förskoleorganisationen besitter i form av ett aktivt och 

relevant pedagogiskt ledarskap, utbildade pedagoger och en organisation bestående av de 

övriga kompetenser som krävs för att ge perspektiv på den egna verksamheten.  

Det gemensamma i utvecklingsprocesser inom skolväsendet, det vill säga alla skolformer, är 

att de utgår ifrån tanken om likvärdighet och en skola för alla. Som en del av den 

dokumentation och analys som görs i verksamheten finns det systematiska kvalitetsarbetet, 

som Skolverket (2012) menar ska riktas mot verksamhetens nationella måluppfyllelse. 

Därmed kan en uppföljning och analys av verksamheten sättas i relation till dess syfte. Ulf 

Blossing (2003) menar att hanteringen av verksamhetsmålen sätts i fokus under 

utvecklingsarbetet och att detta kan ske på olika sätt. Genom förbättringsstrategier byggda på 

en enighet kring verksamhetsspecifika mål att nå upp till, kan varje enskild pedagog göras 

medveten om sin specifika roll i det pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbetet. 

Anette Oxenswärdh (2011) anser att skolutvecklingsbegreppet är mångtydigt och kan tolkas 

olika beroende på perspektiv, med det gemensamma att utvecklingsarbete är att betrakta som 

en kvalitetshöjande åtgärd av verksamheten. Enligt Oxenswärdh (a.a.) kan begreppet 

kvalitetsarbete därmed betraktas som synonymt med skolutveckling.  

Förskolans verksamhet har dock inbyggda verksamhetsmässiga hinder för att möjliggöra ett 

kvalitativt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Martina Norling & Anette Sandberg (2009) 

menar att förskolans personal saknar grundläggande förutsättningar för att bedriva ett 

kvalitativt verksamhetsutvecklande arbete. Bristen på avsatt kompetensutvecklingstid och 

handledningsprocesser ses därmed som ett hinder för förskolans utvecklingsarbete. Bristen på 

kompetensutveckling ser Norling & Sandberg (a.a.) även som ett hinder för utvecklingen av 

det gemensamma yrkesspråk som är nödvändigt att utveckla i syfte att kunna verbalisera sin 

praktik. Utan den gemensamma diskursen riskerar istället vetandet att bli av karaktären tyst 

kunskap. Skolverket (2012) påpekar att alla inom verksamheten ska ta del av det systematiska 

kvalitetsarbetet, men att huvudmannen och förskolechefen är de som ska initiera och leda 

kvalitetsutvecklingsarbetet. Denna process ger möjligheter att upptäcka och åtgärda brister i 
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relation till målen i verksamhetens genomförande. Att ringa in utvecklingsområden anser 

Hans-Åke Scherp (2013) vara relaterat till den lärande organisationen, i vilken pedagoger 

skapar ett lärande utifrån den egna organisationens dilemman. De ansvarsförhållanden som 

finns i skolutvecklingsprocessen blir då synliggjorda. Utifrån denna beskrivning av förskolans 

förutsättningar är det därför relevant att synliggöra vad förskolans läroplan, Lpfö98 (2010) 

säger om utvecklingsarbete i förskolan. 

 

2.3 Förskolans styrdokument i förskolans utvecklingsarbete 
Förskolans uppdrag bygger på en demokratisk grund där likvärdigheten i verksamhetens 

innehåll är central. Lpfö98 (2010) betonar att ett etiskt förhållningssätt, preciserat genom 

förskolans värdegrund, ska genomsyra verksamheten. Syftet med detta är att upprätthålla 

likvärdighet i form av att barns rättigheter ska medvetandegöras i verksamheten, vilket är ett 

grundläggande värde som ska prägla förskolans pedagogiska verksamhet och kvalitetsarbete. 

Ninni Wahlström (2009) menar att de grundläggande värden läroplanen ger uttryck för 

representerar den statliga ideologi som är tillfälligt rådande. Att så är fallet betyder enligt 

Wahlström (a.a.) att läroplanen fungerar som det sammanfogande mellan stat och samhälle, 

vilket möjliggör en likvärdig förskola. Lpfö98 (2010) ger konkreta riktlinjer till 

verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete, något som ur ett kvalitetsperspektiv är att 

jämställa med skolutvecklingsarbete. Kontinuerliga utvärderingar anses viktiga i syfte att 

belysa förskolans kvalitet, samt de organisatoriska och pedagogiska utvecklingsområden som 

gagnar barns utveckling och lärande. Den verksamhetsutvecklande processens intentioner är 

att konstruera bättre arbetsformer, vilka ger alla barn bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande.  

Utvecklingsarbetet i förskolan görs med intentionen att upprätthålla nationell likvärdighet, 

vilket utifrån differentierade resursbehov enligt Lpfö98 (2010) gör att den praktiska 

verksamheten inte behöver se likadan ut. Den centrala aspekten i Lpfö98 (2010) är istället att 

varje barn har rätt att få sina specifika behov tillgodosedda, i syfte att främja individens 

utveckling och lärande. Förutsättningen för detta vardagliga arbete är enligt förskolans 

läroplan att den pedagogiska verksamheten kontinuerligt dokumenteras och genom det 

systematiska kvalitetsarbetet analyseras och utvärderas. Denna process ska vara kontinuerlig, 

och Lpfö 98 (a.a. s.16) menar att förskolechefen har ansvar för att: ” […] personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 
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utföra sina uppgifter”.  Lpfö98 (2010) beskriver att ett särskilt ansvar tillfaller förskolläraren, 

vars uppgift är att säkerställa den dokumentation som krävs, att denna dokumentation ska 

analyseras och utvärderas i utvecklingssyfte.  

Läroplanen (2010 s.15) ställer tillika krav på att förskolechefen: ” […] har det övergripande 

ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess 

helhet”. Formuleringen visar således att det slutgiltiga ansvaret över verksamhetens kvalitets- 

och utvecklingsarbete ligger hos förskolechefen. Denna ska, i egenskap av pedagogisk 

verksamhetsledare, särskilt ansvara för att dokumentation och utvärdering används i syfte att 

utveckla verksamheten inom de givna ramar läroplanen anger. En viktig förutsättning för att 

verksamhetsutveckling ska kunna ske är att personalens kompetensutvecklingsbehov 

tillgodoses, något som är ett krav i syfte att upprätthålla en hög professionell standard. Det 

åligger förskolechefer att erbjuda pedagoger kompetensutveckling, vilket kan vara avgörande 

då det, enligt Lpfö98 (2010. s.16) även är förskolechefens ansvar att: ”[…] verksamheten 

utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver”. Detta 

ringar in ett område där förskolechef, förskollärare och övrig personal ibland saknar den 

nödvändiga kompetens som krävs för att behovsanpassa sin praktik till variationen av 

individuella behov.  Specialpedagogen och dess kompetens kan vid sådana tillfällen 

efterfrågas, då förskolans personal eller ledning emellanåt upplever ett särskilt kunskapsbehov 

utifrån ett dilemma eller skolutvecklingsperspektiv. De områden inom vilka specialpedagogen 

med sin kompetens förväntas täcka tydliggörs i specialpedagogens examensförordning, SFS 

(2007:638). Specialpedagogens förutsättningar för att bidra till förskolans utvecklingsarbete 

presenteras i följande kapitel. 

 

2.4 Specialpedagogens examensförordning – uppdragets innehåll 
Specialpedagogutbildningen kan anses vara konstruerad utifrån en statlig intention om 

uppdragets innehåll, menar Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist & Nina Klang m.fl. (2015). 

De beskriver att uppdraget saknar legitimitet utifrån verksamhetens reella behov och att 

uppdraget iscensatts som en enande länk mellan yrkeskategoriers anspråk på vissa områden. 

Intentionen med det specialpedagogiska uppdragets innehåll beskrivs i följande stycke. 

Den specialpedagogiska examensförordningen beskrivs i SFS (2007:638) och preciserar 

utbildningsmålen för det specialpedagogiska programmet, samt därmed indirekt de statliga 

förväntningarna på specialpedagogens arbetsuppgifter. Ur förordningen framträder en 
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komplex yrkesroll, med en bredd av förväntningar på det uppdrag som den studerande 

förväntas kunna genomföra efter erhållen specialpedagogexamen. Examensförordningen 

beskriver intentionen av en yrkesroll med stor spännvidd, i detta fall inom förskolans 

organisation, där specialpedagogen förväntas kunna arbeta självständigt och på flera olika 

nivåer. Den examinerade specialpedagogen ska ha kunskaper inom det vetenskapliga området 

och kontinuerligt hålla sig uppdaterad med de senaste rönen inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet. De mål SFS 2007:638 preciserar som grund för specialpedagogexamen 

innefattar områdena kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga 

och förhållningssätt. Hur den specialpedagogiska examensförordningens mål ser ut i praktiken 

påvisas av följande redogörelse av specialpedagogutbildningens examensmål. 

Inom området kunskap och förståelse krävs av studenten att: 

-visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet 
och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och  
-visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. (SFS 2007:638) 
 

Här förutsätts att specialpedagogen aktivt underhåller sina kunskaper inom 

specialpedagogikens vetenskapliga område, vilket är en förutsättning för att kunna 

tillhandahålla verksamheten stöd med anknytning till det pedagogiska forskningsområdet. 

Persson (2007) beskriver den heterogena barngruppen som en orsak till specialpedagogiska 

insatser, vilket gör att pedagoger ofta är de som blir föremål för specialpedagogiska insatser. 

Insatserna kan bestå av pedagogisk kartläggning eller handledning utifrån att mångfalden i en 

heterogen grupp enligt Persson (a.a.) kan vara svår att förhålla och anpassa sig till som 

pedagog. Specialpedagogiken fyller därmed en viktig funktion avsedd att ta vid där den 

vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till. 

Färdigheter och förmåga betyder att studenten efter erhållen examen ska: 

-visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer, 
-visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter på organisations, grupp och individnivå, 
-visa förmåga att utforma och delta i arbetet med  att genomföra åtgärdsprogram i 
samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer, 
-visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 
frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 
-visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

(SFS 2007:638) 
 



 

12 
 

 
Här specificeras det uppdrag vilket innebär att specialpedagogen autonomt förväntas besitta 

kunskaper för att kunna ringa in utvecklingsområden på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Specialpedagogen förväntas även vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare, vilket är en av de kompetenser som är nödvändiga för att hålla i och följa upp en 

skolutvecklingsprocess. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt innebär att: 
 

-visa självkännedom och empatisk förmåga, 
-visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, 
-visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 
-visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla 
sin kompetens. (SFS 2007:638) 

 
 
Då förväntningarna är stora på att specialpedagogen agerar självständigt kräver detta en hög 

grad av reflektion kring den egna praktiken. De etiska aspekterna av uppdraget väger därför 

tungt och förmågan till samarbete med andra professioner blir grundläggande ur ett 

skolutvecklingsperspektiv. Då förskolans verksamhet ska ha en vetenskaplig förankring blir 

specialpedagogens förmåga att se sina egna utvecklingsområden och 

kompetensutvecklingsbehov grundläggande för yrkesrollens och därmed verksamhetens 

övergripande utvecklingsmöjligheter. Specialpedagogexamens mål ska därför, efter erhållen 

specialpedagogexamen, ge kunskapen om och verktygen för att perspektivisera och analysera 

förskoleverksamheten och dess utvecklingsområden.  

 

2.5 Specialpedagogiska perspektiv och uppdrag 
Ett av specialpedagogens uppdrag är att verka främjande för verksamheten utifrån 

individuella olikheter och behov. Under en längre tidsperiod sågs det specialpedagogiska 

området som ett kompensatoriskt fält, sprungen ur en syn på individen som bärare av en 

korrigerbar defekt. Nilholm (2007) beskriver det han kallar för det kompensatoriska 

perspektivet som produkten av en normalitetsdefinition. Barngrupper konstruerades alltså 

utifrån den specifika problematik individerna ansågs befinna sig i, något som var särskilt 

framträdande inom skolväsendet. Individen tenderade istället att definieras som en defekt, 

vilken med rätt åtgärder skulle korrigeras.  I den heterogena individgruppen söktes 

orsakssambandet till denna kategoriska syn på olikheter inom de psykologiska och 
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neurologiska områdena. Bengt Persson (2007) berättar om hur lärare ansåg att de svaga och 

lågbegåvade eleverna till och med kunde ha en negativ inverkan på skolors status, samtidigt 

som dessa elever ansågs vara ett hinder för den normalbegåvade elevgruppen.  

Perssons (2007) beskrivning av att vara annorlunda och inte platsa inom ramen för den vid 

tillfället rådande normaliteten, var således norm inom skolväsendet. Birgitta Lansheim (2010) 

beskriver hur särskilda hjälpklasser inrättades i syfte att avskilja elever med stort stödbehov 

ifrån de normalbegåvade barnen. Barnets svårigheter befann sig i fokus och kompensatoriska 

övningar förväntades eliminera de svårigheter som tillskrevs individen. De differentierade och 

mer homogena grupper som skapades ansågs, enligt Lansheim (a.a.) skapa bättre 

förutsättningar för individanpassade stödåtgärder och det specialpedagogiska stödet var av 

kompensatorisk natur. Skolutvecklingen innehöll alltså en exkluderande lösningsmodell som 

var norm snarare än undantag, då den behövande individen ansågs bära skulden för sina 

misslyckanden. 

En förändrad syn inom det specialpedagogiska området inträdde i mitten av sjuttiotalet. Då 

fastslogs enligt Bengt Persson (2004) att fokus för specialpedagogiska åtgärder istället skulle 

ligga på helhetssituationen kring barn i behov av särskilt stöd.  Gamla tiders hjälp- och 

speciallärare, med utgångspunkt i ett kompensatoriskt perspektiv, skulle så småningom 

övergå i de relationella värdenas betydelse för lyckade pedagogiska insatser. Utvecklingen har 

gått från det av Nilholm (2007) beskrivna kategoriska individperspektiv till en holistisk och 

relationell syn på individen, något Lansheim (2010) beskriver som ett fokusområde inom 

dagens specialpedagogiska forskning. Dagens specialpedagogiska utmaning ligger alltså till 

stor del i att tillhandahålla den kompetens som behövs då ett utvecklingsarbete, utifrån ett 

inkluderande syfte, behöver göras på grupp eller organisationsnivå. 

 

2.6 Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 
Det specialpedagogiska uppdraget och dess intentioner styrs i grunden av den 

specialpedagogiska examensförordningen och dess direktiv kring vilka uppgifter 

specialpedagogen förväntas hantera.  

Lansheim (2010) menar att den specialpedagogiska verksamheten kan vara svår att genomföra 

utifrån det specialpedagogiska programmets intentioner. Problematiken kan i detta fall bero 

på att verksamheten ibland fortfarande har ett kompensatoriskt perspektiv där 
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specialpedagogen förväntas arbeta enskilt med det barn som är i behov av särskilt stöd. 

Nilholm (2007) benämner detta perspektiv som kategoriskt, inom vilket barnet eller den 

enskilda eleven ses som problembärare vars brister ska åtgärdas med hjälp av 

specialpedagogiska insatser riktade mot individen. Synen på det specialpedagogiska 

uppdraget har under de senaste decennierna förändrats, vilket enligt Persson (2007) betyder 

att fokus har flyttats från individens eventuella diagnos till en utvidgad förståelse för att andra 

yttre påverkansfaktorer kan ha betydelse. Med denna förändrade förståelse menar Persson 

(a.a.) att möjligheten till utveckling av specialpedagogiska kompetenser ger bättre 

förutsättningar för den specialpedagogiska verksamheten.  

Den pedagogiska miljön står idag i fokus för specialpedagogiska insatser genom ökad 

förståelse för den variation som finns bland individer i skola och förskola. Persson (a.a. s 33) 

menar att: ”Under senare år har den specialpedagogiska forskningen börjat anta utmaningen 

att kritiskt granska de miljöbetingelser under vilka specialpedagogiska behov kan tänkas 

uppkomma”. Fokus ligger numer på miljön och det relationella perspektivet, vilket inom 

dagens specialpedagogiska verksamhet är viktigt att förhålla sig till. Britta Liljegren (2000) 

anser att den specialpedagogiska utbildningen ställer långtgående krav på specialpedagogen 

att ta ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Det specialpedagogiska uppdraget har över tid 

förändrats, vilket ställer krav på att yrkesrollen utvecklas i relation till forskningsområdet. 

Liljegren (a.a. s 148) menar att: ”Om specialpedagogrollen ska kunna vidareutvecklas i 

praktiken krävs dock en medveten strategi inte bara från specialpedagogerna själva, utan i 

högsta grad även från skolledning och övriga specialistfunktioner”. 

Lansheims (2010) kvalitativa studie undersöker hur den specialpedagogiska yrkesrollen 

utvecklar sig för relativt nyutbildade specialpedagoger, men även hur deras tidigare 

professioner påverkar synen på den nya yrkesrollen. I relation till examensförordningen 

menar Lansheim (a.a.) att yrkesuppdragets karaktär vanligtvis växer fram ur 

specialpedagogernas egna föreställningar om uppdraget utifrån tidigare erfarenheter. Således 

visar det sig att den pedagogiska verksamhet man arbetat i tidigare innebär en större inverkan 

på den individuella synen på uppdaget och vad det innebär att vara specialpedagog. 

Ytterligare en faktor som avgör hur specialpedagogen används är den syn huvudmannen har 

på yrket, samt de kulturer som råder inom den befintliga organisationen.  

Berg (2011) beskriver den professionella organisationen, dels som uppdelad mellan de olika 

yrkesgrupper som ingår i den, samt som den helhet inom vilka olika yrkesgrupper agerar. I 
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denna typ av organisation ingår specialpedagogen som en viktig aktör, men Berg (a.a.) menar 

att det största ansvaret ligger på förskolechefen i avseende att ta hand om det frirum som 

återstår då de administrativa uppgifterna är avklarade. Först då finns förutsättningar att utföra 

det pedagogiska ledarskapets främsta uppgift, nämligen att: ”[…] planera, genomföra och 

följa upp skolutveckling”. (a.a. s.163) 

Den specialpedagogiska yrkesrollen har tidigare beskrivits som mångfacetterad och kan 

ibland förefalla oklar, beroende på vilka perspektiv och vilken förförståelse vi har i relation 

till den förutfattade bilden av vad en specialpedagog förväntas utföra. 
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3. Tidigare forskning 
De studier som redovisas här belyser kunskaper om specialpedagogens uppdrag och 

verksamhetens utvecklingsprocesser vilket är något min egen studie fokuserar. Ett par av de 

studier som används har tidigare bearbetats av mig inför en slutuppgift inom det 

specialpedagogiska programmet. Inledningsvis presenteras forskning om den 

specialpedagogiska yrkesrollen, ett område som inte är särskilt vanligt förekommande i form 

av tidigare studier. De presenterade studierna relaterar, antingen direkt eller indirekt, till den 

specialpedagogiska yrkesrollen och dess uppdrag. Skolutveckling visar sig däremot vara ett 

betydligt mer vanligt förekommande forskningsområde. Även om den mesta forskningen 

relaterar till grundskolans utvecklingsarbete, kan dess organisatoriska mekanismer och till 

viss del även förutsättningar appliceras även på förskolan.  

Sökningar har gjorts i databasen DIVA samt i sökmotorn ERIC EBSCO. De sökord som 

använts för sökning i DIVA är ”specialpedagog, specialpedagogens yrkesroll, 

specialpedagogens uppdrag, skolutveckling, utvecklingsarbete i förskolan” och 

”skolutvecklingsarbete”. I ERIC EBSCO är sökorden ”school *improvement* organisation 

samt ”preschool”. 

 

3.1 Forskning om specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 
I detta stycke beskrivs tidigare forskning om det specialpedagogiska uppdraget, vilket är ett 

område det finns förhållandevis lite forskning på. Den forskning som presenteras här är 

förhållandevis ny och min intention är att presentera en så övergripande bild av uppdraget och 

yrkesrollen som möjligt. 

Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Magnusson & Claes Nilholm 

(2015) presenterade nyligen studien ”Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares 

arbete och utbildning – En enkätstudie”. Studiens syfte är att ge en så fullständig beskrivning 

av specialpedagogers och speciallärares yrkesroll som möjligt 

I studien beskrivs hur yrkesrollernas fokus under de senaste två decennierna gått ifrån ett 

individuellt arbete med barn till att bli mer handledande och rådgivande. Studien beskriver att 

både specialpedagog och specialläraryrket anses vara konstruerade, inte utifrån 

verksamhetens reella behov, utan ur en statlig intention om uppdragens innehåll. En svårighet 

som både specialpedagoger och speciallärare möter är att det därför inte finns någon formell 
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auktoritet för yrkesrollernas kunskaper, då professionerna inte ges det mandatet eller den 

legitimiteten vare sig i skollagen eller styrdokumenten 

Studiens resultat visar att specialpedagoger anser sig ha goda kunskaper inom områdena 

rådgivning, konsultation och kvalificerade samtal, samt att man anser sig ha kompetens att 

arbeta med utvecklingsarbete inom förskola och skola. Det visar sig även vara dessa 

arbetsuppgifter som, tillsammans med att utreda och dokumentera, dominerar 

specialpedagogens praktik. Det framkommer även att de specialpedagoger som arbetar i 

förskolan ägnar sin huvudsakliga arbetstid till att göra pedagogiska utredningar, 

åtgärdsprogram och att dokumentera. Andra dominerande arbetsuppgifter visar sig vara 

handledning och kvalificerade samtal, men även samverkan med olika externa aktörer. Ur 

studien kan författarna urskilja tre specialpedagogiska yrkesroller, vilka Lindqvist, Klang & 

Magnusson (2015 s.28) benämner: ”rådgivande och samverkande, undervisande mångsysslare 

och undervisande”. Inom förskolan är den rådgivande och samverkande yrkesrollen rådande 

och arbetet fokuseras på handledning och konsultation av pedagoger, samtidigt som 

samverkan med skolledning och externa aktörer är stort.  

Det visar sig svårt för specialpedagoger att hävda sin yrkesroll då det enda som definierar den 

är examensordningen. Då specialpedagogen inte nämns i något av skolans och förskolans 

styrdokument finns det formellt inte heller någon uttalad förväntan på uppdraget, vilket 

istället formas av den lokala kontexten. Specialpedagoger som arbetar i förskolan har lättare 

att definiera sin yrkesroll och det är bara förskolans och de centralt anställda 

specialpedagogerna som i större utsträckning lyckas med detta. För yrkesrollerna 

specialpedagog och speciallärare finns alltså inget stöd i skollagen, vilket därmed öppnar 

dörren för andra yrkeskategorier att arbeta med specialpedagogiska frågor i skola och 

förskola. Därmed saknas den legitimitet de examinerade specialpedagogiska yrkesrollerna 

behöver för att hävda sin auktoritet inom det specialpedagogiska fältet. Bristen på en enhetlig 

och verksamhetsmässigt gångbar definition av det specialpedagogiska uppdraget och hur 

dessa olika definitioner skapas, synliggörs i Birgitta Lansheims (2010) studie. 

Lansheim (a.a.) undersöker i sin studie ”Förståelser av uppdraget specialpedagog – Blivande 

och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser” hur blivande och nyblivna 

specialpedagoger ser på sin specialpedagogiska yrkesroll. 
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Lansheim (2010) beskriver även att specialpedagogik som begrepp är svårdefinierat och att en 

generell förståelse för dess innebörd är svår att komma fram till. Hon visar att det 

specialpedagogiska uppdraget av specialpedagogerna själva oftare definieras utifrån tidigare 

pedagogiska yrkeslivserfarenheter än den examensförordning som är direkt vägledande för 

uppdragets inriktning. Författaren påvisar ett glapp mellan den reella verksamhet 

specialpedagogen möter och utbildningsmålen för specialpedagogprogrammet. 

Examensförordningens förväntningar på yrkesrollen är att utveckla, handleda och ge 

perspektiv på den befintliga pedagogiska organisationen och praktiken. Att lyckas med det 

specialpedagogiska uppdraget innebär att förmå påverka den befintliga verksamhetskultur 

som råder, något som kan vara mycket svårt. Det problematiska menar hon, är det allt för 

stora glappet mellan specialpedagogens och den verksamhetsknutna pedagogens 

specialpedagogiska kompetens. Kompetensglappet gör det svårt för specialpedagog och 

pedagoger att mötas i en redan etablerad skolkultur. Att skolkulturen ”sitter i väggarna” kan 

sammanfatta de svårigheter specialpedagogen ställs inför i sin yrkesroll och i sitt uppdrag att 

utveckla den befintliga verksamheten.  

Désiré von Ahlefeldt-Nisser (2009) har med sin avhandling ”Vad kommunikation vill säga”, 

intresserat sig för specialpedagogens yrkesroll och professionella samtal. Författaren menar 

att det i specialpedagogens uppdrag ingår att utveckla den pedagogiska verksamheten och ur 

denna aspekt är specialpedagogens möjligheter till deliberativa samtal en central del av 

professionens yrkesutövning. Ahlefeldt-Nisser (a.a.) intresserat sig för om den deliberativa 

samtalsformen som fenomen bidrar till att precisera den specialpedagogiska yrkesrollen inom 

förskola och skola. 

Ahlefeldt-Nisser (2009) anser att den specialpedagogiska yrkesrollen framstår som otydlig. 

Detta menar hon kan ha sin grund i den specialpedagogiska utbildningen, vilken bygger på 

tanken om en skola för alla och att pedagoger ska handledas i syfte att erövra ett förändrat 

förhållningssätt. Ett hinder för denna utveckling anger hon vara svårigheten att överkomma 

det av tradition starka individuella perspektivet, samtidigt som det hos förskolechefer och 

rektorer saknats kunskap om specialpedagogens kompetenser och därmed 

användningsområden.   

Ahlefeldt-Nisser (2009) menar att specialpedagogens yrkesroll inte ska anses statisk utan är 

något som hela tiden befinner sig i en utvecklingsprocess. Den föränderlighet en yrkesroll 
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utsätts för menar hon vara kontext och situationsberoende. Här finns likheter med Lansheim 

2010), där den professionella omgivningen och förutfattade meningar anses skapa yrkesrollen. 

Ahlefeldt-Nisser (2009) kommer fram till att relationen mellan rektor och specialpedagog är 

ett avgörande villkor för det deliberativa samtalet. Både specialpedagoger och 

rektorer/förskolechefer upplever att samarbete och förtrolighet dem emellan är en 

förutsättning för att specialpedagogen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Samtidigt 

framträder en bild av att specialpedagoger kan känna frustration över skolledarens bristande 

insikt gällande specialpedagogiska frågeställningar. Studien gav även åsikter om ledarskapet. 

Ska specialpedagogens chef vara oberoende av förskolans organisation (skolchef, chef för 

elevhälsan m.m.) eller vara rektor/förskolechef. Specialpedagogerna i studien anser att det 

finns risk att bli underkastad rektor/förskolechef, vilket istället kan leda till rollen som chefens 

”högra hand”.   

Ahlefeldt-Nisser (2009) menar att specialpedagoger har möjlighet att påverka de 

kulturbärande maktstrukturer, vilka ur ett utvecklingsperspektiv ibland måste förändras. 

Studien visar även att de specialpedagoger som har en central anställning, exempelvis i en 

elevhälsoorganisation, anser sig ha större möjligheter att starta utvecklingsprocesser och att 

lyckas med detta. Författarens mening gällande betydelsen av specialpedagogens plats i 

organisationen utifrån ett utvecklingsperspektiv sammanfattas med att: 

Jag menar att möjligheter att handla kommunikativt på flera nivåer – och som jag ser som en 
förutsättning för att leda pedagogiskt utvecklingsarbete – skapas om specialpedagoger organiseras 
centralt. Det betyder en organisation som placerar specialpedagog och rektor för (för)skola som 
samarbetspartner till varandra utan någon hierarkisk ordning dem emellan. Det betyder att 
rektor inte är chef för specialpedagoger. Vidare betyder det att möjligheter skapas till närhet 
mellan specialpedagoger och ledningsgrupp, något som specialpedagogerna i denna studie menar 
är betydelsefullt för ett förändrat och förebyggande (special)pedagogiskt arbete. Distans mellan 
(för)skola och specialpedagog skapar fler möjligheter till utmanande lösningar. För mycket närhet 
kan resultera i åtgärder som mer ger uttryck för att vara till gagn för kollegorna än för 
barnet/ungdomen i behov av stöd […] (Ahlefeldt-Nisser, 2009, s.240-241). 

 

Ahlefeldt-Nissers (a.a.) beskrivning av hur hon anser att specialpedagoger bör vara 

organiserade för att främja en skolutveckling som gagnar barnen framgår alltså tydligt. 

Förskolors och specialpedagogers organisatoriska förutsättningar visar sig se olika ut mellan 

olika huvudmän. Hur kan då kvalitets- och därmed skolutvecklingsarbetet organiseras? 
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3.2 Forskning om förskolans utvecklingsarbete 
I detta stycke presenteras rapporter och avhandlingar i syfte att bringa klarhet över en del av 

forskningsfältet som handlar om skolutveckling. Avhandlingarna tar upp organisatoriska 

aspekter samt de ansvarsförhållanden som råder kring skolutveckling. Även frirummets 

betydelse i skolutvecklingsarbetet tas upp. 

Karin Lagers (2010) studie ”Att organisera för kvalitet - En studie om kvalitetsarbete i 

kommunen och förskolan” fokuserar på de åtgärder som görs i syfte att utveckla förskolans 

kvalitet. Det författaren vill bidra med genom studien är kunskap om nyckelpersoners 

organisation och genomförande av kvalitetsutvecklingsarbetet. Förskolans styrning tas upp i 

relation till målen med verksamheten, samtidigt som huvudmännens resurser minskat i takt 

med att barngruppernas storlek ökat. Samtidigt påvisar Lager (a.a.) att kommunernas 

resursfördelning och de lokalt uppsatta verksamhetsmålen ofta inte är anpassade till 

läroplanens målformuleringar. En viktig aspekt på utvecklingsarbete är att lärarna i förskolan 

får tid till att dokumentera och reflektera kring sin egen verksamhet och praktik, något det 

sällan ges förutsättningar till. Spänningen mellan de nationella- och de kommunala målen är 

emellanåt svårhanterlig då förskolans pedagoger kan uppleva en förvirring kring vilka mål 

som egentligen är föremål för utvärdering. 

 

Studiens resultat visar att förståelse för hur förskolans uppdrag förändrats med införandet av 

Lpfö98(2010) anses vara viktig. Samtidigt är graden av utbildning hos förskolans personal en 

förutsättning för att den grundläggande förståelsen inför verksamhetens kvalitetsarbete ska 

finnas. Just utbildning anses som en nyckelfaktor i att lyckas implementera 

kvalitetsutvecklingsarbete i förskolan. Lager (2010) menar även att ansvarsfördelningen för 

att genomföra beslut inom organisationen kan uppfattas som otydlig.  

 

Anette Oxenswärdh (2011) har med sin avhandling ”Ansvarsförhållanden vid skolutveckling” 

valt att undersöka just ansvarsförhållanden. Hon definierar allmänt begreppet skolutveckling 

som likvärdigt med en kvalitetsförbättring av verksamheten, vilken syftar till att gynna barn 

och elevers utveckling och lärande. Avhandlingens problembeskrivning grundar författaren i 

den ökade betydelsen av ansvarsfrågor, då en den pedagogiska verksamheten kan anses utgöra 

en komplex vardag.  
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För att kunna tala om ansvar menar författaren att det måste finnas ett visst mått av frihet i det 

uppdrag som utförs, vilket innebär att individer själva på olika sätt kan upprätthålla balansen 

mellan institutionens yttre och inre ramar. Studien granskar därmed delvis frirumsmodellen.  

Oxenswärdh (2011) kommer fram till att individens egensansvar är centralt i syfte att 

upprätthålla det kollektiva ansvaret för gemensamma värderingar och kulturer. De 

ansvarsförhållanden som råder är alltså beroende av att alla verksamma inom organisationen 

förstår sin egen roll och sitt ansvar i de processer som sker på arenan för skolutveckling. Hon 

menar även att skolpolitiken numer är mer ansvarsutkrävande av skolans aktörer, då 

uppdragsgivarens system för uppföljning av utförarens måluppfyllelse blivit skarpare.  

Resultatet visar att individens kreativitet och ansvarstagande är en nyckelfaktor för 

pedagogisk progression och att frirumsmodellen lägger fokus vid det individuella 

ansvarstagandet i arbetslaget. Förskolans kvalitetsarbete diskuteras av Karin Rönnerman & 

Anette Olin (2013) i artikeln ”Kvalitetsarbete i förskolan” belyst genom tre ledningsnivåer. 

Studien är genomförd i två kommuner där syftet är att studera kvalitetsarbetets ledning på tre 

olika nivåer, vilka är förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och förskolenivåRönnerman & Olin 

(a.a.) kopplar sin studie till Skolinspektionens senaste granskning av förskolan. I 

granskningen framkommer enligt författarna att kvalitetsarbetet behöver bli en del av 

vardagspraktiken och att förskolans ledarskap behöver stärkas. Verksamheternas 

kvalitetsarbete påverkas, enligt Rönnerman & Olin (a.a. s.191) genom: ”[…]diskursiva-

kulturella, materiella-ekonomiska och sociala-politiska arrangemang bidragit till att forma 

kvalitetsarbetet […]”. Resultatet visar att styrningen av kvalitetsutvecklingsarbetet inte enbart 

sker i en hierarkisk modell, utan att verksamhets-, förvaltnings- och förskolenivå även 

påverkar varandra. Studiens resultat visar att alla organisatoriska nivåer är engagerade och 

förändringsbenägna om syftet är att skapa varaktiga kvalitetsutvecklingsresultat inom 

förskolan. Ett annat exempel på hur olika ledarskapsfilosofier påverkar skolutvecklingsarbetet 

visar följande studie ifrån Hong Kong. 

Faktorer och praktiker som påverkar förskolans utvecklingsarbete beskrivs av Dora Choi Wa 

Ho (2010) i artikeln ”Leadership for school improvement: Exploring Factors and Practices in 

the Process of Curriculum change”. Choi Wa Ho menar att det finns två sätt att ingå 

förändringsarbete varav ett är när förskolechefen delegerar ansvar för verksamheten och 

därmed ger personalen stor delaktighet i de förändringsprocesser som startar. Den andra 

ingången är ett mer toppstyrt ledarskap som används för snabba resultat men där den 
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pedagogiska personalen förväntas verkställa en order. Studiens syfte är att utveckla nya och 

lokalt relevanta insikter för ledarskap i relation till skolutveckling i en läroplansstyrd förskola. 

Choi Wa Ho (a.a.) beskriver nyckelfaktorer för förskolans utvecklingsarbete som bland annat 

visionsskapande, personalutveckling, omstrukturering och planering av utvecklingsarbete. En 

ny policy infördes nyligen där förskolan har krav på att bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete 

inom ramen för en läroplan. Studien har sin utgångspunkt i två frågeställningar (a.a. s.267): 

”What are the processes and practicies of school leadership in coordinating and leading 

curriculum change?” (Vilka är skolledarskapets processer och praktiker avseende att 

koordinera och leda läroplansförändringar?) samt ”What are the conditions that support and 

challenge the change process at the school level?” (Vilka är villkoren som stöttar och utmanar 

förändringsprocessen på skolnivå?). 

Det visar sig att i förskola B finns större skillnader mellan personalen beträffande 

utbildningsnivå än som är fallet i förskola A. Förskola B har, vid implementeringen av den 

nya lärolanen, tagit hjälp av extern expertis för att stötta skolutvecklingsarbetet. Pedagogerna 

har vid denna förskola en lägre utbildningsgrad än i förskola A, och även förskolechefen har 

äldre utbildning. Ledningen för förskola A gör lärarna delaktiga i utvecklingsprocessen och 

delegerar även en del av det beslutsfattande som processen inrymmer, till skillnad från 

förskola B där lärarna agerar mer som utförare av det nya uppdraget. Choi Wa Ho (2010) 

menar att denna typ av agerande kan ses som en snabb men inte långsiktigt hållbar lösning på 

utvecklingsarbetet. Resultaten anses snabbt bli synliga, men i och med att personalen inte 

varit delaktig i utformandet får det långsiktiga resultatet betraktas som tvivelaktigt eftersom 

förmågan att möta och lösa problem anses större när personalen varit delaktig i processen med 

utvecklingsarbetet. Förskola A uppvisar därmed ett mer decentraliserat ledarskap till skillnad 

från förskola B där det centraliserade ledarskapet uppvisar en mer hierarkiskt styrd 

organisation.  Det delade ledarskapet i förskola A och den högre utbildningsnivån gör att 

förutsättningar för skolutveckling finns, medan författaren menar att det i förskola B är 

tveksamt om förutsättningarna att bli delegerade ett ökat egenansvar ens finns hos personalen. 

Choi Wa Ho (a.a.) menar att den lägre utbildningsnivån i förskola B är en av anledningarna 

till att förskolechefen i detta fall väljer att leda utvecklingsarbetet med mer konkreta direktiv 

för vad som ska göras i skolutvecklingsprocessen. 
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3.3 Sammanfattning av forskningsområdena 
De studier som använts berör på olika sätt specialpedagogens yrkesroll och uppdrag, men 

forskningsfältet har i detta avseende varit snävt. Sammantaget påvisar studierna att den 

specialpedagogiska yrkesrollen kan tolkas olika beroende på vem i en organisation som har 

tolkningsföreträde kring hur uppdraget förväntas genomföras. Skolutveckling är däremot ett 

område inrymmande en större forskningsvolym. Den studie jag genomför kan därför ses som 

ett inlägg i det forskningsområde som berör specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i 

relation till förskolans utvecklingsarbete. 
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4. Utgångspunkt för studiens teoretiska förståelse 
I detta kapitel beskrivs frirumsteorin som ligger till grund för mitt examensarbete. 

Frirumsteorin presenteras därför i syfte att skapa en förförståelse kring de tankar studien 

bygger på. 

4.1 Frirumsteorin 
Utvecklingsarbete i förskolan sker i relation till de yttre och inre gränser vilka styr 

verksamhetens mål och sker således med syftet att nå måluppfyllelse. Denna måluppfyllelse 

ger en fingervisning om med vilken kvalitet arbetet sker inom det institutionella ramverket 

och utgör således en grund för skolutvecklingsarbete. Studien relaterar därför till 

frirumsteorin, vilken presenteras av Berg (2011) och finns som ett analysverktyg i min 

resultatanalys. Med frirummet menar han att utrymmet mellan verksamhetens nationella 

styrdokument, den yttre ramen, och den inre ramen i form av ledning och skolkultur, måste 

erövras. Berg (a.a.) beskriver att den inre gränsen består av verksamhetens vardagliga arbete 

och att det frirum som kan erövras i utvecklingssyfte kan hanteras på flera olika sätt. Hur och 

i vilka syften frirummet erövras skiljer sig åt från olika förskolor, allt beroende på de lokala 

utvecklingsbehoven, förskolans ledningsorganisation och olika ideologiska övertygelser. 

Även det politiska klimatet spelar en roll för vilket grad av tolkningsutrymme som tillåts av 

de enskilda aktörerna. Således menar Berg (a.a.) att själva utvecklingsarbetet kan se helt olika 

ut mellan enskilda verksamheter och deras enskilda handlingsutrymmen. Det gemensamma 

för verksamheterna är att handlingsutrymmet skapar utvecklingsmöjligheter för både 

verksamhet och organisation. För mig innebär frirummet som begrepp det existerande 

utrymmet för specialpedagogens egna tolkningar och åtgärder, vilka kan göras utifrån de på 

förhand uppställda inre och yttre gränserna. Detta handlingsutrymme påverkas även av 

förskolechefen och förskolepersonalen utifrån den rådande förskolekulturen. Att till fullo 

utnyttja frirummet innebär för mig en autonom förmåga att förhålla sig till och utvecklas inom 

de ramar som både nationellt och lokalt kan vara snäva. Den yttre gränsen, Lpfö98 (2010) är, 

trots gradvisa revideringar mer eller mindre konstant, vilket gör den tvingande i syfte att 

upprätthålla en viss standard utifrån kravbilden på verksamhetens måluppfyllelse. Den inre 

gränsen, de lokala förutsättningarna i form av ledarskap, lokalpolitik och ekonomi, 

struktureras utifrån parametrar som förskolans pedagoger måste förhålla sig till. Ett 

förhållningssätt kan vara att se de egna verksamhetsmässiga påverkansmöjligheterna, vilka 

kan ha möjlighet att utvecklas vid ett erövrande av handlingsutrymmet mellan gränserna, det 

vill säga frirummet.  
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5. Metod 
För genomförandet av en studie med vetenskaplig struktur krävs att ta ställning till vad som 

ska undersökas och hur detta ska genomföras. De två huvudmetoder som finns att ta ställning 

till är kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvalitativa studien är av induktiv karaktär, vilket 

enligt Torsten Thurén (2007) innebär att man drar generella slutsatser utifrån analysen av den 

insamlade empirin. Arnqvist (2014) beskriver hur en induktiv process utgår ifrån den 

information som insamlas genom intervjuer och observationer. Den insamlade datan är då av 

kvalitativ karaktär, vilket innebär att den behöver tolkas och analyseras för att bli relevant för 

studiens syfte. Martyn Denscombe (2009) menar att kvalitativa data består av ord och bilder 

som producerats i syfte att ligga till grund för en sådan analys. Arnqvist (2014) menar att 

själva insamlingsmetoden inte har betydelse för om undersökningen är av kvantitativ eller 

kvalitativ karaktär. Istället är det hur empirin sedan behandlas och redovisas som avgör. För 

att uppnå syftet med examensarbetet och kunna besvara frågeställningarna görs en kvalitativ 

studie baserad på intervjuer med specialpedagoger och förskolechefer. 

Examensarbetets empiri bygger på en kvalitativ ansats. Martyn Denscombe (2009) beskriver 

hur en kvalitativ forskning härrör från samhällsvetenskapen och bygger på inhämtande av 

subjektiva upplevelser, berättelser och åsikter.  Den kvalitativa metoden skiljer sig från den 

kvantitativa genom den beskrivning Torsten Thurén (2007) ger, då han menar att med en 

kvalitativ utgångspunkt är detaljer av stor betydelse för helheten. Respondenterna berättar fritt 

utifrån intervjufrågor med där till uppkomna följdfrågor. Resultatet analyseras i genomgången 

av intervjuerna utifrån det utfall studien ger, vilket ger slutsatser adekvata för de intervjuade 

respondenterna. Dock utan att vara generaliserbara på samma yrkeskategorier utanför denna 

specifika grupp. 

I denna studie framträder en bild av hur just det fåtal respondenter som intervjuas upplever sitt 

uppdrag och den egna betydelsen inom förskolans skolutvecklingsarbete. Steinar Kvale & 

Svend Brinkmann (2009) beskriver intentionen med intervju som metod att förstå 

respondenterna genom deras synvinkel, vilket även är mitt mål. Ingången till intervjuerna är 

på förhand konstruerade frågor som inriktar sig på specialpedagogens uppdrag ur ett 

förskoleutvecklingsperspektiv. Svaren följs upp med följdfrågor som bygger på det 

respondenten gett uttryck för i sin berättelse. Ett försök att synliggöra det egna 

handlingsutrymmet – frirummet, kommer att göras. 
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Intervjuanalysen bygger på av svaren på de ställda intervjufrågorna. Målet med genomgången 

är att söka svar på min frågeställning och söka efter den samstämmigheten Westlund (2009) 

menar ska finnas för att eventuella slutsatser, generaliserbara på den aktuella 

undersökningsgruppen, ska ha möjlighet att synliggöras. De resultat empirin ger, kommer att 

redovisas tillsammans med resultatanalysen. 

 

5.1 Urval 
Valet att intervjua specialpedagoger och förskolechefer görs utifrån studiens syfte. Syftet är 

att söka svar på hur specialpedagoger och förskolechefer ser på det specialpedagogiska 

uppdraget, samt hur specialpedagogens kompetens används i förskolans utvecklingsarbete. 

Relationen mellan de två yrkesrollerna och framförallt specialpedagogens syn på sin egen 

delaktighet i förskolans utvecklingsarbete är något som är av relevans för studien.   

Urvalet av respondenter görs genom att ringa ett antal specialpedagoger verksamma i fem 

olika kommuner, vilka får förfrågan om att delta i studien. Inga särskilda parametrar avgör 

vilka som kontaktas, utan urvalet kan betraktas som mer slumpmässigt. Specialpedagogerna 

som intervjuas är fem till antalet, arbetar inom samma län och i mindre kommuner. Urvalet av 

förskolechefer sker på samma sätt, där två förskolechefer deltar.  

5.2 Genomförande 
Då jag som datainsamlingsmetod väljer intervju är min första tanke att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte. En möjlighet är att genomföra intervjuer i fokusgrupper och 

i form av deliberativa samtal. Det visar sig vara svårt eftersom utbudet av potentiella 

respondenter är förhållandevis litet och därtill geografiskt utspridda i länet. Valet av metod 

faller därför på telefonintervjuer, något som är både praktiskt och smidigt att genomföra, men 

som historiskt varit en ifrågasatt metod för insamling av empiri. Denscombe (2009) påpekar 

att telefonintervjun numer är accepterad som metod och att de berättelser som framträder är 

väl så tillförlitliga som vid en intervju ansikte mot ansikte. De intervjuer som genomförs är av 

semistrukturerad karaktär, i vilka Denscombe (a.a.) beskriver en flexibilitet hos intervjuaren 

gällande frågornas ordningsföljd. Respondenterna får därmed möjlighet att utveckla sina svar 

mer fritt, vilket kan generera mer utförliga och varierade svar. De svar och berättelser 

respondenterna ger innehåller en variation av erfarenheter och åsikter, vilka utgör grunden för 

min analys av intervjuerna. 
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Vid den inledande telefonkontakten presenterar jag mig och berättar om mitt blivande 

examensarbete, samt beskriver min studies syfte och frågeställningar. Jag berättar om min 

intention att genomföra telefonintervjuer och att de kommer att spelas in med hjälp av en 

surfplatta. Jag antar på förhand att detta kan komma att kännas obekvämt för några, men 

responsen är odelat positiv då samtliga tillfrågade specialpedagoger och förskolechefer är 

positiva till ett deltagande. Efter de jakande svaren om deltagande i studien bestäms datum 

och tid då det är dags för mig att ringa upp. Den tidsgräns jag satt för varje intervju var ca 45 

minuter, en tidsgräns som visar sig hålla för alla intervjuer. Intervjuerna sker med 

högtalartelefon och spelas in på en surfplatta i syfte att vara lättillgängligt inför 

transkriptionen. En provintervju genomförs i syfte att testa den tekniska funktionen av 

förfarandet och då det visar sig fungera utmärkt kan de resterande intervjuerna genomföras 

som planerat. 

Transkriberingen av intervjuerna sker med en så ordagrann återgivning som möjligt, detta för 

att eliminera risken för eventuella feltolkningar senare under analysprocessen. Vissa meningar 

har dock delats av och justerats i syfte att bättre förstås under analysen. Exempelvis har vissa 

ord ersatts av mer lämpliga synonymer för att lättare kunna läsas i sitt sammanhang. Detta 

görs då transkriberingen kan sägas vara den första delen av analysen. Mikael Tholander & 

Asta Thunqvist Cekaite (2009) menar att transkriptioner alltid blir selektiva och att 

transkriptionens noggrannhet står i relation till studiens syfte. Således påverkar 

transkriptionens utförande det kommande analysarbetet. Min intention är därför att bevara de 

inspelade samtalen så oförändrade som möjligt. 

 

5.3 Analysarbetet 
Jag har i analysen av den insamlade empirin utgått ifrån de frågeställningar som ligger till 

grund för studiens genomförande. Ur intervjusvaren väljs citat ut, relevanta för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor, vilka tolkas i den analyserande kommentar som följer efter 

varje stycke. Analysen sker utifrån det av Berg (2011) beskrivna frirummet och utifrån 

studiens forskningsfrågor, vilket även innebär att analysen struktureras efter dessa. I analysen 

söker jag svar på mina frågeställningar utifrån studiens syfte. Ur excerpten söker jag efter 

teman vilka avses ligga till grund för min tolkning av empirin. Jag är medveten om att de 

tolkade texterna tillkommit i ett sammanhang där mina intervjufrågor besvarats, vilket gör att 

min förförståelse för texternas innebörd är stor. Detta gör det lättare för mig att finna 
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innebörder i texten som blir föremål för analys. Jag förhåller mig till texten som den vore 

autonom, vilket Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) är viktigt då det är texten själv som 

ska tala.  

 

5.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Det råder olika uppfattningar om en kvalitativ studie, på grund av sin smala natur och sitt ofta 

begränsade urval, kan anses generaliserbar eller inte. Kritiken menar Andreas Fejes & Robert 

Thornberg (2009) kommer ifrån den kvantitativa forskningens representanter. De menar att 

kvalitativ forskning på grund av sitt begränsade urval och avsaknaden av representation ur 

hela befolkningen, på grund av detta inte kan anses generaliserbar. Lotte Rienecker & Peter 

Stray Jörgenssen (2014) menar att en generaliserbarhet i den kvalitativa forskningen är svår 

att uppnå, eftersom den begränsas av ett relativt litet empiriskt material. Fördelen med en 

smal frågeställning och ett fåtal respondenter är istället att djupet i det insamlade materialet 

kan bli större, vilket ökar möjligheterna till en mer djuplodande och detaljerad analys. Således 

finns möjlighet att upptäcka och studera de detaljer Thurén (2007) menar har betydelse för det 

analyserade resultatets helhet. Relaterat till min egen studie framkommer därmed att det 

genererade resultaten är applicerbart enbart på de respondenter som ingår i intervjustudien. 

Att göra en generell beskrivning av specialpedagogens uppdrag och delaktighet i 

skolutvecklingsprocesser går därför inte att göra utifrån detta examensarbetes resultat. 

Begreppet validitet anses av Fejes & Thornberg (2009) innebära om metoden som används i 

studien verkligen undersöker det som motsvarar studiens syfte, att studien granskar det den är 

avsedd att göra. De menar att undersökningen har validitet om studiens frågeställning är 

lämplig för en kvalitativ studie, insamling av empiri och analysmetoder harmonierar med 

syftet och de teorier som används passar till syfte och forskningsfrågor.  

 

5.5 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som gäller för studiens genomförande följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2011). För examensarbetet gäller att de tillfrågade respondenterna 

gjorts medvetna om inom vilka ramar studien äger rum och att de har rätt att avbryta ett 

eventuellt deltagande när som helst. De intervjuer som genomförs görs i syfte att få fram 

information som är till gagn för studiens syfte och forskningsfrågor, något som i en 

intervjusituation kan bli problematiskt. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) menar att 
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det finns vissa spänningar mellan forskarens nyfikenhet och viljan att värna respondenternas 

integritet. Detta uttrycks av författarna (a.a. s.191) som att: ”Det finns inga fasta kriterier för 

vad som utgör en bra intervju när det gäller den vetenskapliga och etiska kvaliteten”. 

Intentionen för denna studie är att på ett så bra sätt som möjligt hålla de riktlinjer 

vetenskapsrådet (2011) beskriver som informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att de som tillfrågas inför 

undersökningen får reda på studiens syfte och tillvägagångssätt. Information om att 

telefonsamtalet spelas in ges, samt ett godkännande av respondenterna fås i att de är bekväma 

med förfarandet. Samtycke från respondenterna ges vid kontakt före intervjun, där de 

informeras om sin rätt att när som helst avsluta sitt deltagande. Samtliga deltagare får även 

veta att de är anonymiserade i syfte att upprätthålla konfidentialitetskravet. Det klargörs även 

att den av mig insamlade empirin, i vilken respondenterna figurerar, enbart kommer att 

användas för denna studies syfte och att därefter förstöras.  
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6. Resultat  
Syftet med min studie är att skapa förståelse för de upplevelser specialpedagoger och 

förskolechefer har av det specialpedagogiska uppdraget, samt om den specialpedagogiska 

kompetensens betydelse i förskolans utvecklingsarbete. I följande kapitel analyseras excerpt 

av intervjuerna med intentionen att synliggöra frirummet i resultatets sammanfattande 

konklusioner. Resultatdelens rubriker kan kopplas till studiens forskningsfrågor, med rubrik 

6.4 som ett tillägg till 6.3.  

 

6.1 Så beskriver specialpedagoger verksamma inom förskolan sitt uppdrag 
En specialpedagog menar att uppdraget definieras av den arbetsbeskrivning hon har hos sin 
arbetsgivare. De uppgifter hon förväntas utföra regleras genom en lokal överenskommelse, 
vilket specialpedagogen uttrycker på följande vis: 

I och med att jag skrivit ett avtal med kommunen så vet jag ju att jag analyserar och jag undervisar. Men 
jag undervisar ju inte på det sättet att jag går in och tar ett arbete som en speciallärare gör, utan jag 
undervisar mer de jag handleder. […] Bemötande är liksom honnörsordet. Att lyssna in, och sen så blir 
det ju det där att förskolecheferna får ta mig som ett bollplank också. Om jag handleder den personal de 
ansvarar över så kan det ju handla om att de även måste titta på kompetensutveckling eller vad det nu är 
som behövs. (specialpedagog 4) 

Specialpedagogen uttrycker att det lokala uppdraget är definierat utifrån arbetsbeskrivningen, 

vilken anger att hon ska analysera och undervisa. Här synliggörs en koppling till det 

Göransson, Lindqvist & Klang (2015) beskrivit, nämligen att uppdraget formats av den lokala 

kontexten. Min tolkning blir att specialpedagogens analys av verksamheten ligger till grund 

för den handledning som sedan genomförs och den goda relationen till förskolechefen gör att 

utvecklingsområden kan ringas in och kompetensutveckling diskuteras. Något som framträder 

är specialpedagogens roll att stötta förskolechefen, vilket i sig kan leda till pedagogiska 

diskussioner utifrån förskolans frågeställningar och vara ett incitament till fortbildning inom 

förskolan. Samtidigt speglar den lokala arbetsbeskrivningen Ahlefeldt-Nissers (2009) bild av 

att uppdraget kan framstå som otydligt då det ges utrymme för lokala tolkningar av det. När 

det gäller lokala tolkningar av uppdraget kommer Lansheim (2010) fram till att 

förskolekulturer kan påverka det specialpedagogiska uppdraget i en riktning som följer den 

lokala tradition som finns i specialpedagogens professionella miljö. Ahlefeldt-Nisser (2009) 

kommer å andra sidan fram till att specialpedagogen i sin tur har möjlighet att påverka denna 

kultur då det behövs.  En annan specialpedagog beskriver uppdraget: 

Mitt specialpedagogiska uppdrag, det är ju att finnas med runt de här barnen som är i svårigheter av ett 
eller annat slag. […] Sen ger jag mycket handledning till lärarna och jag känner att de har ett väldigt stort 
behov av att prata. […] Jag jobbar i något som kallas barnhälsoteam där det var en socionom, en 
sjuksköterska och jag som träffar föräldrar pedagoger och förskolechefer utifrån att de får lämna in 
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ansökningar till barnhälsoteamet. Det är ju många gånger samspel det handlar om […] så jag jobbar 
mycket med kamera, gör tester. Men tack vara att vi har en sjuksköterska med så gör ju hon 2,5 års- och 
4-års kontroll och då har jag henne som bollplank också. (specialpedagog 3) 

Detta kan läsas som att specialpedagogen har individfokus kring de ärenden hon arbetar med, 

men min tolkning är att hon istället arbetar med ett individperspektiv ur vilket hon handleder 

personalen. Rollen som samtalspartner och handledare till pedagogerna ser hon därför som en 

betydelsefull del av sitt uppdrag, något som kan utvecklas till det Ahlefeldt-Nisser (a.a.) 

beskriver som det deliberativa samtalet. Barnhälsoteamet fungerar som en samverkansgrupp 

där olika kompetenser samlas för att få så många aspekter som möjligt av en upplevd 

problematik. Samvekan med andra yrkesgrupper verkar därmed viktig för specialpedagogens 

syn på sitt uppdrag.  

En tredje specialpedagogen ger sin syn på uppdraget: 

Jag hjälper personalen att hitta nya vägar om de känner att de helt enkelt låst sig på något vis, när 
personalen inte ser några andra vägar. Det är väldigt lätt att förskolan anser att det är barnet som är 
problemet, men det kan vara något helt annat. Det kan vara hur man jobbar och organiserar dagen och så. 
Den där helhetssynen är den viktiga delen tycker jag, att man ser utifrån alla perspektiv. Att man har ett 
barnperspektiv, hur tänker barnet i det här om det nu är ett barn, men det kan vara en hel grupp. 
Helhetssynen kring barnet och gruppen är ju viktig att man har. Som nu när vi delar upp ärenden så är det 
lite utifrån spetskompetensen också då, vad man har för påbyggnad där. (specialpedagog 1) 

Specialpedagogen beskriver hur hon uppvisar förmåga att på ett självständigt sätt identifiera 

utvecklingsområden och delta i det förebyggande arbetet, vilket kan relateras till 

examensförordningen (SFS 2007:638). Specialpedagogen kan på så vis påverka den 

pedagogiska miljön och pedagogerna genom att upptäcka svårigheter på både individ, grupp 

och organisationsnivå. Att ge pedagoger andra perspektiv på den verksamhet de bedriver gör 

att specialpedagogen tycker sig bidra till att skapa en helhetssyn på både individ och 

gruppnivå.  

Ytterligare en specialpedagog menar att: 

Jag reser ju runt till alla förskolor i min kommun för att sondera vilka behoven är och jag handleder 
personal, men jobbar även med enskilda barn. Ibland under en kort period, men även under längre 
perioder. Jag är även med på barnhälsoteamet och får uppgifter av förskolechefen […] Jag känner väl 
egentligen att jag gör många olika saker både på individnivå med barnen, på gruppnivå med pedagogerna 
och jag har föräldrakontakter på utvecklingssamtal. Jag tycker att jag har många olika varierande 
uppgifter. (specialpedagog 2) 

Denna specialpedagog arbetar under en förskolechef, vilket återspeglar sig i 

uppdragsbeskrivningen. Pedagogen arbetar således inte i ett fristående team utan är ensam i 

sin yrkesroll inom den aktuella kommunen, vilket hon beskriver som: 
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Jag skulle ju önska att jag hade fler specialpedagoger att samarbeta med. Man blir ju lite ensam i det 
hänseendet […] men det finns ju jobb till en specialpedagog till så det blir ju att prioritera de viktigaste 
sakerna. (specialpedagog 2) 

Här framträder en viss ensamhet inför självständigheten i det lokala uppdraget, samt att 

specialpedagogen arbetar mycket på individnivå, något som tangerar ett kompensatoriskt 

perspektiv. Specialpedagogen ger dock uttryck för att hon jobbar på alla tre nivåerna, något 

som i SFS 2007:638 beskrivs att specialpedagogen förväntas kunna göra. 

En av specialpedagogerna menar att pedagogers syn på hennes uppdrag varit svår att förhålla 

sig till och att förväntningarna varit andra än hennes egna. Hon uttrycker det som att: 

När jag började så möttes jag faktiskt av kommentarer som ”Åhh, nu kommer nannyn”. Alltså förväntade 
de sig att man skulle komma med ett trollspö och sen hade man löst ditt och datt. Det här med att komma 
med råd och stöd, gör si och så, så löser sig allt. Det är ju skillnaden, det går ju inte att göra så, men det 
svåra är att få folk att förstå att så är det inte. Det här med handledning i sig, att få pedagoger att förstå att 
de ska tänka till och utifrån det själva komma med lösningar. (specialpedagog 5) 

Här beskriver specialpedagogen att det inte alltid är lätt att förhålla sig till de förväntningar 

andra yrkesgrupper har på yrkesrollen och de uppdrag som ingår i denna. När förväntningarna 

är att hon ska komma med en färdig paketlösning kan det tolkas som svårt att få gehör och 

legitimitet att leda den process en handledning innebär. I den handledande rollen ingår att 

starta en reflektion kring pedagogernas egna yrkesroller och förhållningssätt. Detta beskrivs 

av specialpedagogen som en svårighet.  

 

6.1.1  Sammanfattande konklusion 
Resultatet visar att specialpedagogernas uppdrag beskrivs på olika sätt. Det gemensamma är 

att specialpedagogerna arbetar på både individ-, grupp- och organisationsnivå samt att 

handledning av pedagoger är en viktig uppgift i syfte att utveckla verksamheten. En 

specialpedagog har arbetsbeskrivning där uppdraget definierats som att analysera och 

undervisa, något specialpedagogen beskriver som likställt med handledning Även tester av 

enskilda barn beskrivs som en viktig del av uppdraget. Specialpedagoger ser sig som 

vägledare för personalen i syfte att lösa uppkomna svårigheter. Specialpedagogers vägledning 

i form av handledning kan relateras till Berg (2011). Han menar att frirummets 

handlingsutrymme skapar utvecklingsmöjligheter, vilket resultatet visar att specialpedagoger 

bidrar till genom självständig handledning av pedagoger. Resultatet visar att uppdraget ibland 

utgår ifrån vilken fördjupad kompetens specialpedagogerna har, men beskrivs även som ett 

ensamt arbete. Även samverkan med andra yrkesgrupper är en del av uppdraget, där 

frirummet ger specialpedagoger möjlighet att agera autonomt inom sina kompetensområden. 
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6.2 Specialpedagogers syn på sin organisatoriska position 
Studien visar att specialpedagogerna är organiserade på varierande sätt. Några har varit 

samlade under en enhetschef för en separat avdelning som exempelvis Elevhälsan, medan 

andra varit anställda direkt under en förskolechef. Dessa olika förutsättningar påverkar 

specialpedagogernas arbetsvillkor menar Ahlefeldt-Nisser (2009). Hon anser att den goda 

relationen och ett bra samarbete mellan specialpedagog och förskolechef är en förutsättning 

för att lyckas med det specialpedagogiska uppdraget. Hur beskriver specialpedagogerna sin 

nuvarande placering i förskoleorganisationen?  

6.2.1 Specialpedagoger som är eller har varit organiserade under förskolechef 
Specialpedagogens nuvarande chef arbetar på två nivåer samtidigt, något specialpedagogen 

uttrycker som: 

Hon är förskolechef men också barnomsorgschef, hon är alltså även förskolechef för några förskolor […] 
så det är ju i egenskap av barnomsorgschef som hon är min chef kan man säga. (specialpedagog 5) 

De olika rollerna förskolechef och barnomsorgschef beskrivs som svåra att separera för 

specialpedagogen då de innehas av samma fysiska individ. På frågan om det finns några 

fördelar eller nackdelar med att ha det så svarar specialpedagogen: 

Man kunde ju tycka att när jag hade skolchefen som chef så var jag lite mer fri i tänkandet på något vis 
[…] På ett vis var jag mindre styrd, ja det var jag faktiskt, det kan jag nog tycka. Jag har ju väldigt stort 
inflytande i det jag gör idag med, det har jag, men man kan nog säga att jag var mer fri då. 
(Specialpedagog 5) 

Genom att chefen har två olika organisatoriska roller verkar det skapa tveksamheter i vilken 

roll chefen uppfattas att agera i olika situationer. Ahlefeldt-Nisser (a.a.) menar att den 

arbetsbeskrivning specialpedagogen har till stor del styr förväntningarna på 

specialpedagogens lokala uppdrag. Vem som konstruerat arbetsbeskrivningen har därför 

betydelse för synen på uppdraget. I sådana fall skulle det kunna uppstå en intressekonflikt 

mellan individens olika roller som förskolechef och barnomsorgschef. Detta kan enligt 

Göransson, Lindqvist & Klang m.fl. (2015) vara problematiskt, då de menar att det inte finns 

någon generell förväntan på specialpedagogens uppdrag och att definitionen av det därför är 

fri att göras av andra yrkeskategorier. En annan specialpedagog beskriver att sådana konflikter 

kan undvikas om specialpedagogen är organiserad i en från förskolan fristående organisation, 

något hon är sedan några månader tillbaka. Att det blev så berodde till stor del på 

specialpedagogernas egna önskemål, vilket i intervjun uttrycks som följer: 

Det var vi specialpedagoger som stred mest för det här tror jag, för vi kände att nu har vi möjligheten att 
få en central elevhälsa och det ville vi verkligen. Vi gjorde allt vi kunde och det blev som vi ville, vilket 
känns bra. (Specialpedagog 3) 
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Strävan efter att tillhöra en egen organisation avskild från förskolans, tyder på en medvetenhet 

om de dilemman kring arbetsuppgifter som kan uppstå i organisationen. Berg (2014) menar 

att den separata organisationen ger en mer distanserad hållning till förskolans hierarki. En 

specialpedagog i en annan kommun kommenterar detta genom att ge ett exempel vad som kan 

inträffa om den närmaste chefen är en förskolechef eller rektor: 

Jag har hört att de som jobbar i skolans värld som då har en rektor som kanske kräver, eller har en 
förväntan på att man ska vara med och peta i olika saker, att göra scheman tillexempel.(Specialpedagog 
4) 

Specialpedagogerna beskriver att de är medvetna om att de kan förväntas utföra 

arbetsuppgifter som ligger utanför ramen för den specialpedagogiska kompetensen. Att 

förhålla sig till detta kan utgöra en svårighet utifrån Ahlefeldt-Nissers (2009) konklusion att 

den specialpedagogiska yrkesrollen kan framstå som otydlig. Att avlasta förskolechef med 

administrativa uppgifter, vilka ligger under arbetsgivarens ansvarsområde, verkar inte ligga 

inom specialpedagogernas intresseområde. 

En specialpedagog beskriver det hon upplever som en nackdel med att vara underställd 

förskolechefen samtidigt som denne ska vara en nära samarbetspartner: 

Ja, ibland kom man ju lite i kläm om man säger så. Alltså, man ska vara lojal och så, samtidigt som man 
ser att barn och elever har behov och man blev liksom lite mittemellan. Man blev lite kluven […] jag tror 
det blir enklare att jobba på det här sättet, man blir inte bakbunden utifall jag skulle känna något sådant. 
Då ser man mer till barnens behov och att det är de här åtgärderna som behövs. (specialpedagog 3) 

Specialpedagogen beskriver de svårigheter som kan förekomma då uppdragsgivare och 

närmaste chef är samma person. Det kan uppstå lojalitetskonflikter mellan uppdraget och 

förskolechefen. Specialpedagogen beskriver känslan av att ibland vara bakbunden och att 

emellanåt komma i kläm vilket kan göra att uppdraget blir lidande. Lansheim (2010) menar 

att en framgångsfaktor för att lyckas med det specialpedagogiska uppdraget är att kunna 

påverka den rådande förskolekulturen. Möjligheten till det ökar om förskolechef och 

specialpedagog kan förhålla sig till varandra som samarbetspartners. Specialpedagogen kan då 

röra sig mer fritt mellan de inre- och yttre ramarna och på så vis agera autonomt i frirummet. 

 

6.2.2 Specialpedagoger organiserade i en separat elevhälsoorganisation 
En specialpedagog som ingår i en separat elevhälsoorganisation uttrycker vad hon anser vara 

fördelen med att ha en chef som är fristående förskolans organisation: 

Förskolechefen kan ha förväntningar på att en specialpedagog ska göra vissa saker, men då kan ju vår 
chef säga att ”det här är inte specialpedagogens uppdrag”. Jag känner att den chefen jag har är väldigt 
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tydlig och jag vet att jag kan vända mig till henne om det börjar svaja och förskolecheferna skulle 
förvänta sig något av mig som inte hör till mitt uppdrag. Då vet jag att jag kan vända mig till min chef och 
säga ”Hur ska jag göra med det här?” och så får hon ta det med förskolechefen. (Specialpedagog 4) 

Här beskrivs att specialpedagogens chef kan ha en normerande roll gentemot förskolechefen. 

Fördelen med detta kan vara att påtala vad som anses vara specialpedagogens egentliga 

arbetsuppgifter inom förskolan och därmed distingera vad som är relevant och inte. 

Förskolechefen får då minskade möjligheter att utöva påtryckningar på, eller försöka styra 

specialpedagogen utifrån ett eventuellt egenintresse. Således minskar risken för det som 

Ahlefeldt-Nisser (2009) menar kan underminera det specialpedagogiska uppdragets 

intentioner. En annan specialpedagog svarar: 

Ja, det är klart att det är en fördel att vara utanför och inte vara styrd av en förskolechef. Så det känner jag 
att det är väldigt viktigt, man kommer utifrån med andra ögon och man är inte färgad eller lönesatt av en 
förskolechef som styr en, utan jag vill kunna förändra i den organisationen också. Jag vill kunna gå på 
förskolechefen och kunna visa på att detta måste göras. Annars skulle det kunna vara så att förskolechefen 
håller nere mig och säger att ”nej, det här är det som gäller”. Så jag tycker det är väldigt bra att vara 
organiserade som vi är. (Specialpedagog 1). 

Specialpedagogen beskriver att handlingsutrymmet är större då hon inte är i 

beroendeskapsställning till förskolechefen. Ahlefeldt-Nisser (a.a.) beskriver relationen mellan 

specialpedagog och förskolechef som ett kritiskt villkor för det deliberativa samtalet där 

parterna inte ingår i samma organisatoriska struktur.  

Ytterligare en specialpedagog har börjat arbeta i elevhälsan där hon har enhetschefen för 

elevhälsan som sin chef: 

Ja jag har ju ingen erfarenhet riktigt så ännu, i och med att det är nytt och ändrat då. Men samarbete 
behöver man ju ha med förskolechefen ändå. Jag tycker det känns lite skönt att ha en chef som inte, ja 
alltså rektor är ju med i uppdragen och sådär och just att man inte har den personen som chef känns 
ganska bra. Rektor och förskolechef blir mer som en samarbetspartner då. (specialpedagog 3) 

Specialpedagogen beskriver hur samarbetet med förskolechef är viktigt, men menar även att 

det är en fördel att ha en egen chef. Här framkommer att specialpedagogen känner sig 

autonom i förhållande till förskolechefen, vilket underlättar samarbetet mellan yrkesrollerna. 

 

6.2.3 Sammanfattande konklusion 
Resultatet visar att specialpedagoger underställda en förskolechef känner sig mer styrda och i 

vissa fall bakbundna. Detta kan relateras till Ahlefeldt-Nissers (2009) studie där det 

framkommer att specialpedagogerna ser en risk i att bli den som går förskolechefens ärenden. 

Resultatet visar att det i en sådan organisation blir tydligt att förskolechefen, utifrån sitt 

organisatoriska frirum själv har möjlighet att styra specialpedagogen. Förskolechefen ges här 
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möjligheten att definiera det specialpedagogiska uppdraget inom ramen för det lokala 

tolkningsutrymmet. Specialpedagogens eget frirum blir då begränsat och påverkat av det Berg 

(2011) menar vara den för tillfället rådande förskolekulturen. 

Resultatet visar att de specialpedagoger som arbetar i en central elevhälsoorganisation 

upplever att samarbetet med förskolecheferna är lättare att upprätthålla. Specialpedagogerna 

kan ändå utsättas för styrning av förskolecheferna, men elevhälsans chef kan i de fallen kan 

fungera som en katalysator där de uppdrag som anses orimliga filtreras bort. 

Specialpedagogerna upplever förskolechefer mer som en samarbetspartner då de inte ingår i 

samma organisation. Yrkesrollerna har i detta fall möjlighet att befinna sig på samma 

organisatoriska nivå. Resultatet visar att möjligheterna att erövra det specialpedagogiska 

frirummet är större för den centralt anställda specialpedagogen. 

 

6.3 Hur används specialpedagogers kompetens i förskolans 
utvecklingsarbete? 
En av specialpedagogerna berättar att kommunen har ett övergripande utvecklingsarbete i 

syfte att skapa en likvärdig kvalitet mellan förskolorna. Utvecklingsarbetet handlar om 

förskolornas inre arbete, om pedagogernas utveckling och medvetenhet i sitt agerande med 

barnen. Lager (2010) menar dock att förutsättningarna för sådant utvecklingsarbete är 

bristfälliga. Specialpedagogens exempel på hur hennes kompetens används i förskolans 

utvecklingsarbete är: 

Jag håller i det vi kallar för nätverksträffar. Då jobbar vi utifrån en plan där vi har en litteratur som alla 
pedagoger har läst. Träffarna är som litteraturseminarier där vi går igenom boken om lärandestrategier 
och de teman som är i boken. Sen provar personalen det i sin verksamhet föra att sedan komma tillbaka. 
Då leder jag det samtalet utifrån pedagogernas upplevelser. Detta är alltså något som all förskolepersonal 
i kommunen är delaktig i. (specialpedagog 1) 

Specialpedagogen beskriver hur hon håller i ett utvecklingsarbete i vilket all kommunens 

förskolepersonal deltar. Hon beskriver även hur rollen som samtalsledare är tydlig, något som 

förväntas av henne utifrån examensförordningen (SFS 2007:638). Beskrivningen av hur 

nätverksträffarna är uppbyggda som lärandeprocesser där hon håller i den kontinuerliga 

uppföljningen gör även att intentionen av att vara en kvalificerad samtalspartner till viss del 

uppfylls. Detta utvecklingsarbete påminner om den av Lager (2010) beskrivna 

diffusionsmodell som bygger på ett hierarkiskt beslut som alla förväntas följa. I samma 

kommun har man, som ett led i det övergripande skolutvecklingsarbetet, målet att all 
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förskolepersonal ska ha genomgått ICDP-utbildning. Denna utbildning finns kontinuerligt 

som en del av kommunens kvalitetsutvecklingsplan, vilket specialpedagogen berättar om: 

Hela utbildningen i ICDP har vi specialpedagoger hållit i men den utbildning som är nu med 
nätverksträffarna är ju något som förskolecheferna har sagt att alla ska gå. Så var det ju med ICDP också, 
men den har personalen fått söka, och där ville man ju nå alla, så där har vi specialpedagoger fått hålla i 
hela upplägget och planeringen. Vi har ju gått den handledar- eller vägledarutbildning i ICDP som man är 
tvungen att ha om man ska hålla i en sådan fortbildning. Det är ju lite skillnad mot den här fortbildningen 
som vi har nu, för här är vi specialpedagoger bara samtalsledaren. Här är ju förskolechefen också med i 
arbetet ute på förskolorna mellan de här träffarna, så vi bara håller i det kan man säga. (Specialpedagog 1) 

Specialpedagogen beskriver sig som genomföraren av fortbildningsuppdraget och en viktig 

del av det kvalitetshöjande arbetet inriktat mot det relationella perspektivet, vilket är ett 

område specialpedagogen har särskild fördjupning inom. ICDP-utbildningens utformning och 

genomförande är specialpedagogens ansvarsområde, även om uppdraget ursprungligen 

kommer från förskolecheferna i kommunen. Att vara autonom i uppdragets genomförande 

kan relateras till det av Berg (2011) beskrivna frirummet. Specialpedagogen har stor frihet att 

planera och genomföra utbildningsinsatser, något som i detta fall sker i en organisatorisk 

position vid sidan av förskolechefen. Specialpedagogen är i detta fall en, som Lager (2010) 

beskriver, nyckelperson i utvecklingsarbetet. Både arbetet med ICDP och fortbildningen i 

nätverksform är exempel på kontinuerliga utvecklingsarbeten som finns på en övergripande 

organisatorisk nivå, då de gäller all förskolepersonal i kommunen. Specialpedagogen har här 

en given roll, att utifrån sin kompetens som utbildare och samtalsledare vara en resurs som tas 

till vara i det lokala skolutvecklingsarbetet.  

När specialpedagogen i en annan kommun beskriver sin delaktighet i det utvecklingsarbete 

som bedrivs, så beskriver hon: 

Jag har ingen roll alls i det. Det var det uppdragspedagogerna som hade, ja det är ju så, vi har haft 
uppdragspedagoger inom förskolan. Tre stycken har vi haft och det kanske är mycket, istället för en 
specialpedagog då och de har ju drivit jättemycket utveckling i kommunen. De har jobbat mycket med det 
här ICDP och de är otroligt duktiga pedagoger […] men nu är två av dem förskolechefer […] så just för 
tillfället finns det ingen utvecklingspedagog inom förskolan. (Specialpedagog 3) 

Denne specialpedagog ser sig inte som en del av det övergripande utvecklingsarbetet i 

förskolan som sker på kommunnivå, utan särskilda utvecklingspedagoger har haft denna 

uppgift inom organisationen. Specialpedagogen berättar även att det råder brist på 

specialpedagoger inom förskolan: 

Vi skulle behöva fler specialpedagoger till förskolan, vi skulle behöva hur mycket mer som helst och det 
har förskolecheferna sagt. De har lyft det högre och ser vinsterna med det och det vet vi ju alla att tidiga 
insatser är viktiga. Vi ska ju jobba förebyggande, så är det ju. (Specialpedagog 3) 
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De tidiga insatser som nämns tolkar jag som att specialpedagogen ser sin roll som proaktiv. 

Specialpedagogen ser utvecklingsarbetet i förskolan som något kommunövergripande, vilket 

hon inte deltagit i. En annan specialpedagog beskriver ett utvecklingsarbete på 

organisationsnivå: 

Vi jobbar med språkutveckling och inkludering, vilket är något vi ska jobba med framöver för att få alla 
barn med. […] Vi jobbar med det på utbildningar som är för alla och på pedagogträffar. Förskolorna 
skriver månadsrapporter om hur de jobbar med språkutveckling och språkutvecklingsarbetet är det vi har 
som huvudmål nu […] och då ska det gälla alla i kommunen, från förskolan och genom hela skolan. 
(specialpedagog 2) 

Här synliggörs att kommunen har ambitionen att bedriva ett övergripande utvecklingsarbete 

och på frågan om vem som leder utvecklingsarbetet svarar hon: 

Det är bara förskolecheferna som leder det, men jag är med på mötena. […] Jag åker runt på förskolorna 
och jobbar vidare med det där och stöttar personalen. (specialpedagog 2) 

Specialpedagogens beskrivning kan tolkas som att hon inte är delaktig i processen kring hur 

utvecklingsarbetet bedrivs, men att hon är aktiv i genomförandet och uppföljningen av det. I 

arbetet med att stötta förskolor är min tolkning att handledning utgör en del av processen. 

Studien synliggör en specialpedagog som på uppdrag av förskolechefer utför insatser i 

utvecklingsarbetet, dock utan att vara delaktig i framtagandet av den process som ska 

användas. Tidigare har dock specialpedagogen berättat att hon är med och sonderar vilka 

utvecklingsbehov som finns. Ännu en specialpedagog svarar på frågan om det bedrivs något 

utvecklingsarbete i kommunen: 

Det är ju det man gör när man gör en pedagogisk kartläggning, för man tittar ju på organisationsnivå, 
individnivå och gruppnivå. Så man har ju med helheten i vad det är vi behöver tänka på i det här enskilda 
fallet, som kan bli till nytta för det stora. […] För oss är det verkligen en skolutvecklingsfråga om det du 
säger att inkludera, det är ju jättestora frågor som vi nu har att ta ställning till. Ska vi ha små enheter med 
speciella behov eller hur ska vi ha det? […] Men det finns inget särskilt övergripande utvecklingsområde 
som de har valt, så nej.(specialpedagog 4) 

Specialpedagogen beskriver sig delaktig i det kontinuerliga skolutvecklingsarbetet som 

bedrivs på förskolenivå, men på frågan om det finns ett övergripande kommunalt 

utvecklingsmål så svarar hon nekande.  

En specialpedagog beskriver vad utvecklingsarbete i förskolan innebär för henne: 

Jag håller ju inte, eller det blir väl en sorts skolutveckling i det jag gör, på sätt och vis. Man märker ju 
ibland att vissa avdelningar där jag varit rätt mycket och haft liknande frågeställningar, då blir det inte 
lika mycket frågor om det utan då har de ganska många redskap att använda och har tagit till sig det. På 
det viset blir det ju en utveckling. Dessutom har vi en utvecklingspedagog i kommunen, även för 
förskolan. Jag har inte haft så mycket med den biten att göra, för där har man själv jobbat med 
”pedagogisk ledare” och så. (specialpedagog 5) 



 

39 
 

Specialpedagogen ser på skolutveckling som något stort och övergripande, men kommer på 

att de insatser hon gör ute på förskolorna kan vara att betrakta som en utvecklingsprocess. Om 

pedagogerna, med handledning av specialpedagogen, utvecklar verktyg och kunskaper som 

blir internaliserade och kan användas vid andra liknande tillfällen så uppfyller detta kriteriet 

för skolutveckling. 

 

6.3.1 Sammanfattande konklusion 
Resultatet visar att utvecklingsarbete i förskolan ofta handlar om den dagliga verksamhetens 

inre arbete. Samtidigt kan det även innebära en roll som ledare i det övergripande kommunala 

utvecklingsarbetet initierat och beslutat av förskolecheferna. Här finns alltså både den styrda 

och den autonoma yrkesrollen representerade. Resultatet visar att specialpedagoger som 

genomför kommunövergripande fortbildningsprojekt har ett visst mått av självständigt 

handlingsutrymme inom ramen av det pedagogiska frirummet, vilket visar på en frihet i att 

bedriva utvecklingsarbete på autonom organisatorisk nivå. Berg (2011) anger det enskilda 

handlingsutrymmet som betydelsefullt i syfte att erövra detta frirum i verksamhetsutvecklande 

syfte. Samtidigt kan utförandet av egenstyrda fortbildningsinsatser delvis hämmas av de 

organisatoriska beslut som genomförs inom ledningsorganisationen. Resultatet visat att 

specialpedagogernas uppdrag genomsyras av ett proaktivt förhållningssätt till 

utvecklingsarbeten och att de ser sig som en viktig del av förskolans kontinuerliga 

utvecklingsarbete. Specialpedagoger menar även att förskolans utvecklingsarbete kan ha sitt 

ursprung i handledningsprocesser, vilka utgår ifrån pedagogernas dilemman.  

 

6.4 Det anser sig specialpedagoger ytterligare kunna tillföra i 
skolutvecklingsprocessen 
Studien visar att specialpedagogen som inte anser sig ha någon aktiv del i förskolans 

utvecklingsarbete menar att hon ser behov av och anser sig ha kompetensen att bidra med 

utveckling inom vissa specifika områden: 

Det är det här med fonomixen, förberedande läs och skrivutveckling kan man säga och det är i 
förskoleklassen. Vi har sett att det är många barn som har jättesvårt att komma igång med läsning och 
skrivning.  Vår tal- och språkpedagog har screenat alla förskolebarn och hon ser att även där är det många 
barn som har svårt för språklig medvetenhet, ljuduppfattning och allt det där. […] Vi har ju pratat med 
förskolecheferna om att vi skulle vilja göra en kraftinsats även i förskolan. Vi har berättat för dem vad vi 
tycker och hur vi ser på det här. Sen är det ju även det här med beteendesvårigheter, barn som har svårt att 
bete sig av en eller annan orsak. (Specialpedagog 3) 
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Här beskriver specialpedagogen att hon diskuterar utvecklingsområden och 

utvecklingsarbeten med förskolecheferna, samtidigt som hon uppvisar en medvetenhet kring 

sina möjligheter att kartlägga verksamhetens behov ur ett utvecklingsperspektiv. 

Förberedande läs- och skrivutveckling, språklig medvetenhet och barn i socioemotionella 

svårigheter beskrivs som områden där specialpedagogen anser sig ha kompetens att bidra i 

utvecklingsarbetet. Det som hon ytterligare kan bidra med är följande: 

Ja det är ju både fonomixen och det där med lågaffektivt bemötande som jag tror är en framgångsfaktor. 
(Specialpedagog 3) 

På frågan om de kopplar temat ”lågaffektivt bemötande” till ICDP så svarar 

specialpedagogen: 

Jag har inte gått ICDP alls. Det var utvecklingspedagogerna som höll i det och jag fick aldrig vara med. 
Jag missade det. (Specialpedagog 3) 

Här framkommer att specialpedagogen inte haft tillträde till ICDP-utbildningen, vilken istället 

varit förbehållen utvecklingspedagogerna.  

En annan specialpedagog berättar hur hon kan bidra till förskolans utvecklingsarbete: 

Det vi har startat upp nu är språkgrupper där jag tillsammans med tre pedagoger har gjort ett upplägg där 
vi har små grupper där alla kan få ut något utifrån den nivå de befinner sig på just nu. Det är något man 
skulle kunna fortsätta med på de andra förskolorna, för det är väldigt intressant. Där finns det mycket att 
göra som ett utvecklingsområde. […] Jag skulle även kunna tänka mig att jobba mer med bildstöd 
gentemot pedagogerna, för det tror jag är bra för alla, eller för väldigt många barn som skulle kunna ha 
nytta av det. (Specialpedagog 2) 

Här beskrivs hur arbetet med språkgrupper bedrivs på en enskild förskola. Specialpedagogen 

ser behovet och möjligheten att utöka detta arbete till att omfatta kommunens övriga 

förskolor. Likaså ser hon att behovet av bildstöd kan vara till gagn för all förskoleverksamhet, 

vilket är ett uppslag till ett kommunövergripande utvecklingsarbete. Hon berättar även hur 

organisationen sökt inspiration till arbetet med bildstöd: 

Bildstöd är något jag ska titta vidare på då vi har varit på studiebesök i en annan kommun och tittat på hur 
de arbetar med bildstöd där. […] Jag har ju möten med förskolecheferna en gång i månaden där vi 
diskuterar utvecklingsfrågor och sammanväver dem, men vi diskuterar egentligen hela tiden eftersom vi 
jobbar så nära varandra. Vi har varandra att bolla med och förskolecheferna är väldigt öppna för 
utveckling och de önskar det hela tiden. (Specialpedagog 2) 

Här beskriver specialpedagogen hur samarbetet med förskolecheferna fokuserar på 

verksamhetens utvecklingsområden, något som sker kontinuerligt då det finns ett nära 

samarbete mellan förskolechefer och specialpedagog. Specialpedagogen har tillsammans med 

förskolecheferna en naturlig del i de tankeprocesser som föregår fortbildnings- och 
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utvecklingsinsatser. Den specialpedagogiska kompetensen värdesätts således inom 

organisationen. 

I ytterligare en kommun menar specialpedagogen att: 

Vi specialpedagoger kanske har fått ta ett större pedagogiskt ansvar gentemot verksamheten för att 
förskolecheferna ska kunna ta hand om det administrativa, men det går inte att vara med i allting. […] 
Ibland hör man talas om saker och ting och då tar man tag i det. Jo, AKK också, när vi kände att det 
behövdes lite mer av det så körde vi det själva plus att vi hade folk från SPSM. Så det finns ju bitar hela 
tiden, fast det blir väl mer att vi har gjort det när det uppstått ett behov och varit mer aktuellt här. 
(Specialpedagog 5) 

Specialpedagogen beskriver hur hon till viss del tagit över ett pedagogiskt ledarskap för 

förskolan i syfte att avlasta förskolechefen. När hon berättar att hon ibland hör talas om saker 

och ting för att sedan ”ta tag i det” tolkar jag detta som att specialpedagogen delegerats 

mandat att inte bara upptäcka utvecklingsområden, utan även agera autonomt i syfte att inte 

bara utveckla, utan även reglera verksamheten. På samma tema svarar en annan 

specialpedagog vad hon skulle kunna bidra med som hon inte redan arbetar med: 

Ledarskap tycker jag skulle vara spännande, det skulle vara ett område också, vad är det för något? Hur 
man leder barn på ett specialpedagogiskt sätt kanske. […] Jag vet inte, men om jag måste säga något så 
säger jag det. (Specialpedagog 4) 

Citatet ovan visat att specialpedagogen har ambitionen att vara pedagogisk ledare och inte har 

något emot att till viss del komplettera förskolecheferna i detta, vilket uttrycks såhär: 

Jag kan tänka mig att förskolecheferna kan känna sig trygga med att om de vet att jag går ut till stället och 
är där när de är tvungna att ta itu med ”det där” någon annan stans. Jag kan tänka mig att jag avlastar dem 
ibland. Det är jätteviktigt att jag ser på mitt ledarskap, hur jag leder mig själv så att jag inte glömmer bort 
det när vi pratar om ledarskap. Hur var och en leder sig själv i sin yrkesroll på något sätt. (Specialpedagog 
4) 

Studien visar att de intervjuade specialpedagogerna själva upplever en viss ambivalens kring 

vad det själva kan tänkas utföra i sin yrkesroll. Det finns en rädsla för att bli pålagd 

administrativa arbetsuppgifter, samtidigt som ambitionen att till viss del bedriva ett 

pedagogiskt ledarskap finns. Det pedagogiska ledarskapet är en av förutsättningarna för ett 

hållbart utvecklingsarbete, men vad anser förskolechefer själva om den specialpedagogiska 

kompetensens betydelse i förskolans utvecklingsfrågor? 

 

6.4.1 Sammanfattande konklusion 
Resultatet visar att specialpedagoger upplever sig ha den kompetens som behövs för att vara 

en del av och att driva utvecklingsarbete inom förskolan. Samtidigt som någon ser sig som 

icke delaktig i de utvecklingsprocesser som sker, vilket kan ses som en begränsad möjlighet 
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att erövra det egna frirummet mellan det Berg (2011) beskriver som förskolans inre- och yttre 

ramar. Specialpedagoger anser sig ibland inte ha mandat eller tillträde till den process som på 

ett övergripande plan genererar utveckling i den övergripande pedagogiska verksamheten. 

Resultatet visar också att specialpedagogers frirumserövrande möjliggör ett synliggörande av 

utvecklingsområden förskolan står inför, vilket hänger ihop med de verksamhetsmässiga och 

pedagogiska diskussioner som sker mellan specialpedagoger och förskolechefer. Resultatet 

visar även att specialpedagoger ibland avlastar förskolechefer, i form av att delvis överta ett 

pedagogiskt ledarskap, vilket i sådana fall ger specialpedagogen ett stort pedagogiskt frirum. 

Detta mynnar ut i att specialpedagogen, under vissa omständigheter, har ”mandat” att överta 

en reglerande roll över den verksamhet förskolechefen i praktiken har det formella 

ledarskapet och beslutsfattandet över.  

 

6.5 Förskolechefers upplevelser av specialpedagogens betydelse för 
förskolans utvecklingsarbete 
Hur förskolechefer är organiserade varierar mellan olika huvudmän. Några 
arbetar i arbetslag medan andra verkar mer självständigt inom sina autonoma 
verksamhetsområden.  

En av förskolecheferna beskriver hur hon och hennes kollegor är organiserade: 

Tidigare var vi indelade i geografiska områden men det är frångånget nu, fast vi har fortfarande kvar lite 
av den strukturen med olika områden. Nu arbetar vi mer tillsammans. Man ska känna igen sig i 
kommunen oberoende av vart man har sitt barn i förskolan och vart man än jobbar mer tillsammans och 
har mer övergripande samverkan för att få regler och riktlinjer att bli lika, så inte var och en kör sitt eget 
race. (chef 1) 

Här beskrivs hur organisationen enligt förskolechefen strävar mot en enhetlig struktur och en 

vilja att skapa likvärdighet inom förskoleorganisationen. En sådan strävan kan vara ett uttryck 

för ett övergripande utvecklingsarbete i syfte att skapa en enhetlig ram för hur förskolan ska 

bedrivas i denna kommun. Den andra förskolechefen beskriver den organisation 

verksamheten nyss övergivit. 

I kommunen är vi sex förskolechefer och varje förskolechef har ett visst ansvarsområde och ett visst antal 
enheter som vi ansvarar för (chef 2). 

Strukturen med områdesansvar för respektive förskolechef liknar varandra i de båda 

kommunerna. På frågan ifall kommunen har någon gemensam övergripande verksamhetsplan 

som gäller alla förskoleområden och därmed alla förskolechefer svarar hon: 

Nej, jag jobbar ju mycket självständigt. Det som är, är ju när vi ska redovisa in till nämnd, där finns det ju 
vissa mål vi ska titta på, eller vissa områden. […] Ett är ju dokumentation om barns språkutveckling och 
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matematik och teknik och sådant. […] Men annars så lägger jag upp arbetet själv utifrån att jag ser vad 
verksamheten behöver fokusera på och utveckla. (Chef 2) 

Denna organisation beskrivs som mer ostrukturerad, där den enskilde förskolechefen har stort 

mandat att själv avgöra vad förskolorna i det egna området har för behov. Målfokus och 

verksamhetsfokus kan alltså skilja sig åt mellan förskoleområden. Kommunernas 

förutsättningar skiljer sig åt då det gäller möjligheter till utvecklingsarbete på 

organisationsnivå. Den ena kommunen strävar efter likvärdighet medan den andra tillåter 

varje förskolechef att själv prioritera utvecklingsområden. Förskolechefen i den sistnämnda 

kommunen har ett större frirum, vilket innebär att dennes möjligeter att agera autonomt är 

förhållandevis stort. Den sistnämnda kommunens förskolechef berättar att de nu ska in i en ny 

organisation: 

Nu är vi ju inne i en ny organisation, så det blir ju mycket att jag jämför med den förra organisationen. I 
den gamla organisationen började förskoleområdena spreta väldigt mycket, så det såg olika ut mellan 
områdena beroende på vilket område man tillhörde. Fördelarna med den nya organisationen är ju att det 
ska bli mer likvärdigt inom kommunen, så det ska inte spela någon roll vilken förskola jag har mitt barn 
på. Det ska vara likartade förutsättningar, och det är en styrka med det här. Sen träffar jag ju alla 
förskolechefer regelbundet nu, det gjorde jag ju inte tidigare. (Chef 2) 

Det framkommer alltså att en ny organisation är iscensatt i kommun två sedan bara några 

månader och att intentionen med denna är att öka likvärdigheten i förskolan. Även de 

specialpedagogiska resurserna har fördelats utifrån detta likvärdighetsperspektiv: 

Förut bestämde varje förskoleområde hur mycket specialpedagogresurser vi skulle ha i områdena […] och 
det blev ju också väldigt olika, men nu blir det annorlunda eftersom vi har en chef för Elevhälsan nu som 
ansvarar för barn- och elevhälsa över lag. Så nu är det fördelat så att vi har lika stor tillgång till 
specialpedagoger i alla områden, oavsett vilket område man tillhör. (Chef 2) 

I kommun ett har man haft en central elevhälsa under många år, men är en nyhet i kommun 

två. De fördelar förskolechefen ser med den organisation de nu är inne i beskriver 

förskolechef ett: 

Jag ser ju att renodlingen, som vi kallar det när vi skiljde förskola från skolan, gör att vi kan rikta insatser 
mot respektive verksamhet. Det är en stor fördel. Det är så omfattande att vara chef över både skola och 
förskola så det går inte att ha det under en och samma chef. Det har blivit mer tydligt hur man kan driva 
förskolefrågorna samtidigt som de blir mer synliga. Eftersom jag själv är förskollärare i grunden så är det 
förskolan som ligger för mig och då har man ju själv en bra grund att stå på eftersom man själv känner till 
den verksamhet man ansvarar för. […] Men det fanns en period där man inte tyckte att man behövde ha 
den inblicken och det fotfästet i verksamheten, utan det skulle pedagogerna själva ha, för det var därför 
man hade dem anställda och det var de som skulle utföra jobbet ute på golvet. (Chef 1) 

Den renodlade organisation som enbart inrymmer förskolan upplevs av förskolechefen som 

något positivt vilket gynnar förskolans utveckling som organisation. Att som chef ha sin 

bakgrund i den verksamhet man leder är viktigt, inte minst ur en legitimitetsaspekt, eftersom 

man då förhoppningsvis har liknande erfarenheter att relatera till pedagogerna. Detta kan vara 
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en fördel när det gäller utvecklingsarbete i förskolan. Vad innebär då begreppet 

utvecklingsarbete i förskolan för de två förskolecheferna? Förskolechef ett berättar: 

Ja det finns ju mycket att jobba med när det gäller skolutveckling, allt ifrån den enskilda förskolan till 
organisationen. När det gäller organisationen så är det att oavsett vart man jobbar få bra förutsättningar 
föra att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. När det gäller den enskilda förskolan så är det att 
organisationen och miljön ska vara anpassad så att det är en bra arbetsmiljö för både barn och personal. 
Då handlar det om att även få ta del av, att få utrymme för att sätta sig in i forskning och annat, vilket är 
sådant som släpar, för man har helt enkelt inte tid. (Chef 1) 

Den andra förskolechefen beskriver skolutveckling som: 

Jag tänker på att det är mycket att följa upp verksamheten, att se utvecklingsområden och att ta tag i det. 
Det är nog skolutveckling för mig. Dels utifrån förändrade lagar och krav och så, men också utifrån det 
ramverket så att säga. Det går att få bättre kvalitet. (Chef 2) 

Förskolechef ett beskriver en nyanserad bild av begreppet skolutveckling, där helheten från 

varje förskola till organisationen tas med. Förskolors förutsättningar för att genomföra en bra 

verksamhet ses som en viktig del i utvecklingsarbetet, samtidigt som möjligheten till att sätta 

sig in i den senaste forskningen ses som önskvärd. Förskolechef två beskriver sin bild av 

skolutveckling som att identifiera utvecklingsområden på de enskilda förskolorna. Den första 

chefen beskriver skolutveckling som något angeläget för hela organisationen. 

Specialpedagogens roll i förskolans utvecklingsarbete framträder, där förskolechef ett 

uttrycker det som: 

För mig har specialpedagogen haft en oerhörd betydelse. Om vi tittar på ett projekt vi hade på en förskola 
under hela förra året så har det varit en förutsättning för mig att specialpedagogen funnits där och hållit i 
trådarna, lagt upp organisationen och sett vad som behöver göras för att möjliggöra arbetet. Det hade vi 
inte kunnat genomföra utan draghjälp av specialpedagogen, det är hon som varit plattformen i det hela. 
Det vi håller på med nu är nätverksträffar där det är viktigt att man förstår vad saker och ting står för, vad 
det innebär och att man kan förmedla det till personalen. Där kan jag se att vi har mer att lära och mer att 
göra. I de grupper vi inte haft specialpedagogen inne kan jag se att det blivit lite slagsida. 
Specialpedagogen kan ha en balanserande effekt och är duktiga på det här med handledning och det går 
det ju ut på även vid de här nätverksträffarna, att handleda personalen så att de får grepp om vad saker 
innebär och står för. (Chef 1) 

Förskolechef två kommenterar specialpedagogens betydelse för utvecklingsarbetet: 

Jag tycker de har stor betydelse och väldigt mycket som ett bollplank. Jag tänker att om man är på väg in i 
en förändring så kan ju jag kolla av det med specialpedagogen, alltså ”jag tänker såhär, hur påverkar det 
de barn som har behov av specialpedagogiska åtgärder så att säga?” Att man får med helheten. Sen har vi 
specialpedagoger inblandade när det är sociala ärenden och då blir det ju gärna specialpedagogiska 
ärenden också. Där tycker jag ju att jag har mycket hjälp av specialpedagogen också. (Chef 2) 

Här beskrivs två olika förhållningssätt till specialpedagogens yrkesroll och uppdrag. 

Förskolechef ett upplever specialpedagoger som en viktig del i det kommunövergripande 

utvecklingsarbete som initierats. Samma förskolechef beskriver även att en specialpedagog 

varit den som uppburit ett annat omfattande utvecklingsarbete, vilket bedrivits på en större 
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förskola under ett års tid. Min tolkning är att förskolechef ett ser specialpedagogen som en 

tillgång i förskolans utvecklingsarbete och är någon hon förlitar sig på. Detta innebär att hon 

ger specialpedagogen mandat att planera, organisera, genomföra och utvärdera 

utvecklingsarbete. Min tolkning är att specialpedagogens uppdrag i denna organisation liknar 

det Lindqvist, Klang & Göransson (2015) beskriver som rådgivande och samverkande samt 

har legitimitet att göra så. Förskolechef två beskriver specialpedagogen som ett bollplank och 

någon som kan vara ett stöd för förskolechefen.  

6.5.1 Sammanfattande konklusion 
Resultatet visar att förskolecheferna beskriver specialpedagogers uppdrag på två olika sätt. 

Det ena synsättet är att specialpedagoger spelar en viktig roll för förskolans utvecklingsarbete 

även på det organisatoriska planet. Specialpedagoger ges i detta fall ökad möjlighet att 

använda frirummet till autonomt arbete med utvecklingsarbete i förskolan. Resultatet visar att 

specialpedagoger ses som en tillgång mellan det Berg (2011) beskriver som förskolans inre 

och yttre ram, alltså frirummet och samverkar även med förskolechefen. Specialpedagogen 

har därmed en betydelsefull roll i förskolans organisation. Resultatet visar även ett annat 

synsätt på specialpedagogen som en resurs i periferin, vilken vid behov kan användas av 

förskolechefen. Specialpedagogens möjlighet att autonomt erövra frirummet till 

utvecklingsarbete och att själv kunna definiera och påverka sitt uppdrag är därför inte lika 

stor. 

 

6.6 Resultatsammanfattning 
Studiens resultat visar att specialpedagogens yrkesroll är otydlig, vilket i detta sammanhang 

betyder att uppdraget är svårdefinierat och inte alldeles lätt att förhålla sig till. Resultatet visar 

att det specialpedagogiska uppdraget innehåller verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter som 

handledning i syfte att utveckla förskoleverksamheten. Specialpedagogers olika plats i 

organisationen ger varierade förutsättningar att erövra det frirum som behövs för att kunna 

upprätthålla uppdragets självständighet. Resultatet visar att specialpedagoger arbetar på alla 

tre nivåer i förskolans organisation och att specialpedagoger själva anser sig ha kompetenser 

relevanta för förskolans utvecklingsarbete. Att som specialpedagog få mandat att ingå i 

förskolans utvecklingsarbete avgörs utifrån den organisatoriska position som tilldelats av 

huvudmannen. Den organisatoriska positionen visar sig således påverka specialpedagogers 

möjligheter att utnyttja det självständiga handlingsutrymme mellan verksamhetens inre och 
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yttre ramar, vilket Berg (2011) benämner som frirummet. Studiens resultat visar att de 

specialpedagoger som är anställda i en från förskolan separat organisation har bättre 

förutsättningar att upprätthålla en autonom yrkesroll och blir i mindre omfattning styrda av 

förskolechefer. Resultatet visar att specialpedagogens möjlighet att erövra det professionella 

frirummet i syfte att utveckla förskolans verksamhet i denna organisation blir större. 

Resultatet visar även att specialpedagogens uppdrag, delaktighet och påverkan i förskolans 

utvecklingsarbete är beroende av andra, yttre faktorer, vilka i sin tur är oberoende av de 

statliga riktlinjer som framhävs genom SFS (2007:638). Studiens relevans i relation till det 

vetenskapliga fältet är att bidra till ökad förståelse för specialpedagogens uppdrag och dess 

roll i förskolans utvecklingsarbete. 

 

 

7. Diskussion 
I detta kapitel kommer undersökningens metodval, genomförande och resultat att diskuteras. 

Metoddiskussionen syftar till att sätta metodvalet i relation till det undersökta området, samt 

vilka konsekvenser den valda metoden får för genomförandet av undersökningen. I den 

påföljande resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, 

samt vilka konsekvenser resultatet får för verksamheten. Studiens implikation för det 

specialpedagogiska fältet och vidare forskning kommer att diskuteras.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Då urvalet till studien bestod av individer i mindre kommuner inom samma län påminner det 

om Denscombes (2009) beskrivna bekvämlighetsurval. Omfattningen av urvalsområdet och 

metoden telefonintervju var en stor fördel, främst i tidsbesparande syfte eftersom det inom 

undersökningens geografiska område är långa avstånd mellan informanterna. Att inom en 

rimlig tidsperiod kunna slutföra intervjumomentet spelade alltså in i valet av intervjutyp. Det 

fanns inga särskilt uppsatta kriterier eller krav på informanterna avseende ålder, kön eller 

yrkeserfarenhet. Ur denna aspekt kan urvalet därför sägas vara mer slumpartat. Om ett mer 

medvetet urval gjorts utifrån tidigare nämnda parametrar hade studiens resultat kunnat ses 

utifrån de eventuella variationer som uppstått med hänsyn till dessa. Vid den första 

telefonkontakten beskrev jag mitt examensarbete och alla de sju först tillfrågade 
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informanterna tackade ja till att medverka i studien, vilket gjorde mitt urval förhållandevis 

lätt. Innan intervjuerna började tydliggjordes de etiska riktlinjer jag förhöll mig till under hela 

processen med studien. Detta innebar att alla informanter innan intervjuerna informerades om 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer. 

De fördelar jag ser med valet av telefonintervju är att varje informant får odelad 

uppmärksamhet, samt möjlighet att uttrycka sig utan avbrott av andra. Den omedelbara 

upplevda nackdelen är att jag som frågeställare och lyssnare saknar informantens kroppsspråk 

och de signaler som kan påvisa eventuella motsägelser till det som sägs. Intervjuerna 

genomfördes utan missöden och utan svårigheter att förmedla mina frågeställningar. Ibland 

upplevde jag att intervjun/samtalet emellanåt kunde glida iväg åt ett annat håll, men jag kom 

trots det tillbaka till mitt frågeområde. 

Transkriberingen skedde, med undantag för finputsning, näst intill ordagrant. Hela 

intervjuerna transkriberades och syftet med detta var att ingenting av det ursprungliga 

källmaterialet skulle gå förlorat. Transkriberingsprocessen var mödosam, men fruktbar, 

eftersom de fullständiga berättelserna kring intervjufrågorna blev tillgängliga. Ur det 

transkriberade materialet valdes sedan till analys. Processen från intervju till analys och 

resultat var förvånansvärt smidig, om än tidskrävande. 

 

7.2 Resultatdiskussion  
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras, och utgångspunkten är de 

sammanfattande konklusioner som avslutar varje kapitel i intervjuanalysen.  Detta görs utifrån 

mitt syfte att söka svar på hur specialpedagoger och förskolechefer verksamma inom 

förskolan ser på det specialpedagogiska uppdraget, samt om specialpedagogernas kompetens 

används i skolutvecklingssyfte. 

Det specialpedagogiska uppdraget varierar beroende på huvudman och huruvida 

arbetsbeskrivning existerar eller inte. Avsaknaden av en arbetsbeskrivning kan, som resultatet 

visar, på ett sätt bidra till de handlingsmöjligheter som inom frirummet bestäms av 

specialpedagogen själv. Det kan på så vis bli lättare att själv definiera sitt uppdrag. Den 

specialpedagogiska yrkesrollen befinner sig i en svår position eftersom det gäller att själv 

erövra det tolkningsutrymme som innebär att definiera uppdraget. Uppdragets innebörd är, 

vilket även Lansheim (2010) och Ahlefeldt-Nisser (2009) påvisar, ofta upp till andra än 
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specialpedagogen att definiera. I det ser jag en svårighet med att till fullo upprätthålla de 

intentioner examensförordningen (SFS 2007:638) har med en mångfacetterad yrkesroll som 

arbetar självständigt på alla organisatoriska nivåer. Det förefaller vara upp till var och en att 

definiera förväntningar på det specialpedagogiska uppdraget. En anledning till att uppdraget 

uppfattas som svävande, är att det osynliggjorts i både skolans och förskolans läroplaner och 

styrdokument, vilket beskrivs av Göransson, Lindqvist & Klang m.fl. (2015).  Lpfö98 (2010)  

beskriver endast vikten av kompetensutveckling och hur särskilt stöd ska hanteras genom 

verksamhetens utformande. Förskolan ställs dagligen inför dilemman vilka genererar 

kompetensutvecklingsbehov utifrån kravet på att kunna möta och tillgodose barns olika 

individuella behov. I relation till dessa behov framkommer det att specialpedagoger i olika 

grad involveras i skolutvecklingsprocesser, vilka förskolecheferna beskriver att de med hjälp 

av specialpedagoger kan ringa in och iscensätta. 

7.2.1 Olika syn på specialpedagogen 
Utifrån mitt syfte att undersöka hur förskolechefer ser på det specialpedagogiska uppdraget 

ges inledningsvis en bild av förskolechefers förutsättningar som bakgrund till synen på 

specialpedagogens uppdrag. Även förskolechefers syn på utvecklingsarbete i förskolan 

synliggörs och studien bidrar förhoppningsvis till ytterligare förståelse för olika synsätt på 

specialpedagogens uppdrag. 

Studiens resultat visar att förskolechefsuppdraget uppfattas som ett arbete för likvärdighet 

inom förskolan. Detta sker i linje med Skolverket (2012) som menar att utvecklingsarbete 

sker i relation till verksamhetens nationella måluppfyllelse. Samtidigt visar det sig att 

organisationernas olikheter gör förutsättningarna för just likvärdighet ojämlik. En 

organisationstyp beskrivs som samlad, med gemensamma övergripande mål, vilket i sig kan 

vara en förutsättning för att skapa likvärdighet. I den andra organisationstypen fungerar 

förskolecheferna mer som självständiga operativa enheter och därmed mer autonomt 

gentemot sina kollegor. Här är förskolechefens frirum större. Förskolechefernas 

förutsättningar att bedriva skolutvecklingsarbete skiljer sig därmed åt, vilket kan påverka 

synen på specialpedagogens uppdrag. 

Resultatet visar att synen på förskolans utvecklingsarbete varierar. En infallsvinkel är vikten 

av att arbeta för bra förutsättningar i verksamheten och att en utvecklingsprocess gäller hela 

organisationen. Då ses skolutveckling som något organisationsövergripande. Ett annat synsätt 

resultatet visar, är att förskolans utvecklingsarbete främst går ut på att självständigt identifiera 
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utvecklingsområden på olika förskolor. Båda dessa synsätt representerar utvecklingsarbete i 

enlighet med Oxenswärdh (2011) och Skolverket (2015) som menar att utvecklingsarbete kan 

ses som en kvalitetshöjande åtgärd av verksamheten. 

De olika synsätten på specialpedagogens uppdrag har att göra med det Lindqvist, Klang & 

Magnusson (2015) beskriver som, av den professionella omgivningen, bristande förväntningar 

på uppdraget. Detta kan generera godtycklig inställning till vad som förväntas av uppdraget. 

Resultatet visar att specialpedagoger anses vara en viktig tillgång för organisationen och ges 

mandat att under olika former leda pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta bekräftas av 

Ahlefeldt-Nisser (2009). Det andra synsättet på specialpedagogens uppdrag är mer diffust. 

Här ses specialpedagoger mer som ett bollplank till förskolechefen, men utan eget 

handlingsutrymme. Detta kan relateras till Lindqvist, Klang & Magnusson (2015) som menar 

att andra yrkeskategorier gör anspråk på att definiera och kontrollera det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet. Resultatet visar att specialpedagoger används på olika sätt i 

skolutvecklingsarbetet och att förskolechefer tillskriver specialpedagoger någon form av 

särskild kompetens. Detta motsägs av Klang, Lindqvist & Magnusson (a.a.) vilka menar att 

specialpedagoger har svårt att få legitimitet som experter inom något område. Slutsatsen 

utifrån studien är att eftersom tillgången till specialpedagoger skiljer sig åt bland 

förskolechefer utvecklar de olika förhållningssätt till specialpedagogerna, vilket påverkar 

synen på det specialpedagogiska uppdraget. 

 

7.2.2 Organisatoriska positioner 
Studiens resultat påvisar två sätt på vilka specialpedagoger i förskolan är organiserade, 

antingen under en förskolechef eller i en central elevhälsa. Specialpedagoger organiserade 

under en förskolechef ser en fara i att bli allt för styrda av chefen. I linje med Ahlefeldt-Nisser 

(2009) framkommer att specialpedagoger i sådana fall riskerar tappa det specialpedagogiska 

uppdraget. Frirumsmodellen ger i detta fall förskolechefen makt att styra specialpedagogen 

efter egna syften, vilket i värsta fall kan ske på bekostnad av specialpedagogens frirum.  I 

detta framkommer en potentiell konflikt, där den ena yrkesrollens frirum går ut över den 

andres, vilket relateras till Berg (2011). Han menar att hur frirummet erövras, och av vilka, 

beror på förskolans ledningsorganisation och dess ideologier. Detta visar sig samstämmigt 

med Lansheim (2010) som menar att den professionella omgivningen skapar yrkesrollen, 

vilket jag menar ger förskolechefen möjlighet att till fullo definiera specialpedagogens 
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uppdrag. I denna organisationstyp kan specialpedagogen enligt Ahlefeldt-Nisser (2009) känna 

sig hierarkiskt bunden i relation till det, enligt SFS 2007:638, mer autonoma uppdraget. Detta 

motsäger således examensordningens intentioner där självständigheten är viktig i syfte att 

”[…]identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (a.a.). 

Resultatet visar att specialpedagoger verksamma i en central och från förskolan fristående 

organisation menar att samarbetet med förskolechefer är lättare att upprätthålla då de arbetar 

tillsammans utan något organisatoriskt beroendeskapsförhållande. Förhållandet blir då mer 

som samarbetspartners, något jag menar ökar möjligheten att ur ett skolutvecklingssyfte, 

tillsammans perspektivisera verksamheten. Studiens slutsats är att den centralt anställda 

specialpedagogen, genom ett utifrånperspektiv på verksamheten de ska stötta, har bättre 

möjligheter att själva definiera sitt uppdrag. Även Ahlefeldt-Nisser (2009) kommer fram till 

att en central anställning främjar specialpedagogens yrkesroll. Arbetet kan då renodlas mot att 

innehålla arbetsuppgifter som motsvarar statens definition av specialpedagogens uppdrag, 

vilken definieras i SFS 2007:638. Hur beskrivs då det specialpedagogiska uppdraget? 

 

7.2.3 Det specialpedagogiska uppdraget 
Studien visar att specialpedagoger tidigare inte reflekterat så mycket över sitt uppdrag, som 

utförs främst utifrån arbetsgivarens önskemål och deras syn på vad uppdraget ska innehålla. 

Det är, om än i varierande grad, andra än specialpedagogerna själva som definierar uppdraget 

och i undantagsfall finns en arbetsbeskrivning som tydligt ringar in det förväntade uppdraget. 

Studien påvisar att en arbetsbeskrivning däremot inte behöver innebära att 

examensförordningens intentioner följs. Specialpedagoger verkar på individ-, grupp- och 

organisationsnivå medan arbetsuppgifter oftast kommer ifrån förskolecheferna. Resultatet 

överensstämmer med Lansheims (2010) och Choi Wa Hos (2010) beskrivning om hur den 

lokala kulturen och utbildningsnivån i praktiken påverkar specialpedagogens uppdrag. Alla 

specialpedagoger arbetar inte med utvecklingsarbete på organisationsnivå, men de som gör 

det känner att de har mandat och förtroende att göra så och en av deras uppgifter är att stötta 

förskolechefer i pedagogiska frågor. Min studies resultat visar att centralt anställda 

specialpedagoger har ett större frirum i betydelsen att de fungerar mer som autonoma 

samarbetspartners till förskolechefen. Deras yrkesroll påverkas i mindre utsträckning av andra 

parters uppfattningar om det uppdrag de förväntas genomföra, vilket kan relateras till 
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Ahlefeldt-Nisser (2009). Hon menar att en förutsättning för uppdraget är att specialpedagogen 

placeras vid sidan av förskolechefens maktposition. Genom handledning upplever sig 

specialpedagoger kunna påverka pedagogiska förutsättningar och miljöer. Min studie visar att 

uppdragets kärnvärden är likartade, där handledning, professionella samtal och 

kommunikationsstöd är vanligt, vilket även Lindqvist, Klang  & Magnusson(2015) visar. Det 

varierar vilka arbetsuppgifter som är mest frekventa. Hur specialpedagogers uppdrag utformas 

beror på den lokala kulturen och synen på specialpedagogens roll i organisationen. De 

olikheter som finns gällande tyngdpunkten i det specialpedagogiska uppdraget kan därmed 

relateras till Ahlefeldt-Nissers (2009) och Lindqvist, Klang & Magnusson (2015) vilka 

beskriver uppdraget som otydligt. 

 

7.2.4 Utvecklingsfrämjande kompetenser 
Studiens resultat visar att förskolans utvecklingsarbete sker i allt från stora övergripande 

insatser på organisationsnivå, till enstaka insatser på förskolenivå. Specialpedagoger har olika 

mandat att mer eller mindre aktivt delta i utvecklingsarbetet. Studiens resultat visar att det 

finns autonomt arbetande specialpedagoger vilka självständigt håller i kompetenshöjande 

fortbildningsinsatser. Jag tolkar det som att utvecklingsarbete upplevs som något stort och 

svårgreppbart. I själva verket kan det innebära en mindre insats i form av handledning eller 

pedagogiska samtal, något även Lindqvist, Klang & Magnusson (2015) visar. Handledning av 

arbetslag eller enskilda pedagoger görs med syftet att öka verksamhetens förmåga till att på 

ett bättre sätt bemöta individuella olikheter och skapa en inkluderande verksamhet. 

Handledning är något min studie visar att specialpedagoger utför regelbundet. 

Specialpedagogiska insatser kan därför betraktas som förskoleutvecklande åtgärder med syftet 

att hela tiden anpassa verksamheten utifrån alla barns behov och med tanken om inkludering 

som grund. Detta överensstämmer med det Thelin (2013) ser som ett medvetet 

förändringsarbete i syfte att påverka den befintliga skolkulturen. Min studies resultat visar att 

specialpedagoger vill arbeta proaktivt med att förebygga svårigheter. I praktiken verkar det 

som att arbetet sker mer reaktivt, på uppdrag av förskolechef eller personal som redan 

befinner sig i svårigheter. 

Ett exempel på proaktivt arbete är ICDP, något som kan vara ett övergripande 

utvecklingsarbete avsett att utveckla pedagogernas förhållningssätt. Ett sådant arbete kan på 

kort sikt förändra den befintliga skolkulturen på enskilda förskolor och på sikt även påverka 
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organisationers förmågor till fortsatt utvecklingsarbete. Detta resonemang styrks av 

Oxenswärdh (2011) som menar att individens egenansvar är en nyckelfaktor i syfte att 

förändra kulturen inom en organisation. De proaktiva insatser som görs måste därför vara 

förankrade inom hela förskolans organisation för att generera långsiktiga resultat. Därför kan 

det vara betydelsefullt att både enskilda verksamheter och dess chefer har samma teoretiska 

och praktiska grund att stå på inför de utvecklingsarbeten som genomförs. Syftet med detta 

kan vara att förskolecheferna, i egenskap av pedagogiska ledare, lättare kan hålla i den röda 

tråd en skolutvecklingsprocess innebär. Som stöd har de specialpedagoger, både på enskilda 

förskolor och inom ledningsorganisationen. 

Studiens resultat visar att specialpedagoger för kontinuerliga diskussioner om 

utvecklingsarbete tillsammans med förskolechefer, medan andra upplever sig stå vid sidan av 

de processer som inringar förskolans utvecklingsområden. Resultatet visar att en del av de 

arbetsuppgifter som förefaller naturliga inom det specialpedagogiska uppdraget i vissa fall 

istället utförs av annan personal. I detta fall kan det vara osäkert om specialpedagogens 

kompetens tillvaratas på bästa sätt. Det är samtidigt ett exempel på hur specialpedagogen 

saknar delaktighet i konstruktionen av det egna uppdraget, vilket Lansheim (2010) menar 

beror på glappet mellan specialpedagogens reella verklighet och uppdragets intentioner. 

Resultatet visar att specialpedagoger anser sig kunna bidra till förskolans utvecklingsarbete 

genom att tillhandahålla pedagogiska verktyg. Det framkommer även att specialpedagoger 

inte är främmande för ledarskap, samtidigt som det synliggörs en tveksamhet inför att bli 

pålagda ett reglerande ansvar. Utifrån studiens resultat kan uppdraget, beroende på vem som 

tolkar det, definieras till att även omfatta ett personal- och verksamhetsansvar, något som i 

SFS (2007:638) lyser med sin frånvaro. Slutsatsen är utifrån resultatet att specialpedagoger 

upplever sig ha bred kompetens att tillföra förskolans utvecklingsarbete och då inte enbart 

gällande förmedling av pedagogiska verktyg. De anser sig ha kompetens till genomförande av 

mer övergripande organisatoriska insatser tillsammans med förskolechefer, men denna 

kompetens ges inte alla specialpedagoger möjlighet att använda. Resultatet visar att 

specialpedagogers möjligheter att använda sig av sina kompetenser i utvecklingsarbetet hör 

ihop med hur väl specialpedagoger lyckats erövra sitt organisatoriska frirum. Detta kan 

relateras till Oxenswärdh (2011) som menar att frirumsmodellen ger individen större frihet i 

skolutvecklingsprocessen. 
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7.3 Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 
Förskolans specialpedagoger utför i grunden liknande arbetsuppgifter. Dock skiljer sig 

arbetsuppgifternas och därmed uppdragets tyngdpunkter åt. De specialpedagoger som arbetar 

i en organisation fri från förskolans organisation anser sig, utifrån det professionella 

frirummet, lättare kunna samarbeta med förskolechefer. Att arbeta under en förskolechef 

upplevs som mer komplicerat, då möjligheten att påverka det egna uppdraget blir begränsat. 

Förskolechefer tar i olika grad vara på den specialpedagogiska kompetens specialpedagogerna 

själva anser sig kunna bidra med i förskolans utvecklingsarbete. Ett synsätt tillskriver 

specialpedagogen någon form av expertis genom att skapa mandat för aktivt och självständig 

agerande i förskolans utvecklingsarbete. Ett annat sätt att se på specialpedagogen är som en 

resurs i periferin. För att skapa en likvärdighet i specialpedagogers uppdrag kan det vara 

angeläget med en övergripande definiering av vad uppdraget innebär. Det är därför önskvärt 

att specialpedagogens uppdrag blir formulerat i både skolans och förskolans styrdokument, 

med syftet att konkretisera det uppdrag som nu är allt för tolkningsbart och därmed oklart. 

Denna till synes godtyckliga definitionsrätt gör uppdraget ojämlikt ur ett 

professionsperspektiv. Intentionen om en likvärdig förskola, där alla barn ges adekvata 

förutsättningar, riskerar enligt mig därför att åsidosättas till förmån för lokala tolkningar och 

agendor.  

Mitt förslag på vidare forskning inom området är att mer medvetet välja ut specialpedagoger 

som arbetar under en förskolechef och jämföra med ett urval av centralt arbetande 

specialpedagoger. En säkrare jämförelse mellan de olika organisatoriska positioneringarna 

kan då göras. Avsikten skulle kunna vara att genom de tendenser som framträder inom 

positioneringarna få en ökad förståelse för de mekanismer som har betydelse för 

specialpedagogens frirumserövrande. Därmed kan frirummet tydligare kopplas till 

specialpedagogens uppdrag och delaktighet i skolutvecklingsarbetet.  

Ytterligare ett uppslag kan vara att utreda varför specialpedagogens yrkesroll och uppdrag 

inte synliggörs i förskolans styrdokument, något som fångat mitt intresse. Hur kan det komma 

sig att ett statligt konstruerat uppdrag inte omnämns i de egna riktlinjerna för verksamheten? 

Om detta vore det intressant att genomföra en intervjustudie, där de ansvariga för uppdragets 

intentioner själva får förklara specialpedagogrollens osynlighet i utbildningsväsendets 

officiella styrdokument. Detta skulle kunna förklara det dubbla budskap det innebär att först 

konstruera en yrkesroll med uttalade intentioner om uppdraget, för att sedan exkludera samma 

yrkesroll ur styrdokumenten. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till specialpedagoger inom förskolan. 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

Hur är specialpedagogerna som jobbar mot förskolan organiserade i din kommun? 

Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

Vad innebär begreppet skolutveckling för dig?  

Förskolans organisation består ju av olika nivåer, förskolan med barnskötare och 
förskollärare, ledningsorganisationen med förskolechefer och verksamhetschef. Vilka styrkor 
och svagheter ser du i de resurser du har inom organisationen? 

Hur uppfattar du ditt specialpedagogiska uppdrag?  

Vilken betydelse har du som specialpedagog i organisationen? 

 Bedrivs det något utvecklingsarbete på organisationsnivå inom förskolan i din kommun? 
(alltså något som gäller alla förskolor i kommunen) 

I så fall, beskriv hur detta (dessa) arbete(n) ser ut. 

Vilken är i så fall din roll som specialpedagog i detta utvecklingsarbete? 

Vad skulle du, som du inte arbetar med nu, kunna bidra till i förskolans utvecklingsarbete? 

Finns det något samarbete med förskolechefer i din organisation? 

Om det finns ett samarbete, hur ser det då ut? 

Inom vilka områden samarbetar ni? 

Beskriv ditt uppdrag på organisations, grupp och individnivå. 

Förskolans organisation innehåller flera olika yrkeskategorier. Berätta hur du ser på de olika 
yrkesroller som finns inom organisationen, deras uppdrag och ansvarsområden. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till förskolechefer  

Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

Beskriv dina primära arbetsuppgifter. 

På vilket sätt är ni förskolechefer organiserade? Ansvarsområden? Arbetslag? 

Arbetar du som förskolechef självständigt med egna verksamhetsmål eller har kommunen en 

övergripande verksamhetsplan/pedagogisk utvecklingsplan du ska förhålla dig till och som 

inte gäller ekonomi? 

Förskolans organisation består av flera olika nivåer och innehåller flera olika yrken 

(barnskötare, förskollärare, specialpedagoger och ledningsorganisationen med förskolechefer 

och förvaltningschef). Vilka styrkor ser du i organisationen? Vilka svagheter ser du i 

organisationen? 

Hur uppfattar/ser du på ditt uppdrag som förskolechef? 

Hur uppfattar du specialpedagogens uppdrag? 

Vilken betydelse anser du att specialpedagogen har i organisationen? 

Vad innebär begreppet ”skolutveckling” för dig? (finns både på enskilda förskolor och i 

organisationen som helhet) 

Bedrivs det något utvecklingsarbete på organisationsnivå inom förskolan i din kommun? 

Vilken betydelse har specialpedagogen för dig som förskolechef i skolutvecklingsarbetet? 

Finns det någon typ av samarbete med specialpedagoger som gäller skolutvecklingsfrågor? 

Förskolan styrs av yttre (Lpfö98) och inre (bl.a. ekonomi, fortbildningsmöjligheter osv.) 

ramar. Läroplanen är den yttre ramen som preciserar det statliga uppdraget, den inre ramen är 

de förutsättningar som ges av den lokala huvudmannen i form av ekonomiska förutsättningar, 

barngruppers storlekar, kompetensutvecklingsmöjligheter m.m. I spannet mellan de yttre och 

inre ramarna, det så kallade frirummet, arbetar du som förskolechef och har där att förhålla 

dig till det statliga uppdraget. Där ingår att vara pedagogisk ledare men även att administrera 

ekonomin, bemanningen och personalfrågor. Hur skulle du uppskatta den tid det 
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administrativa arbetet tar (av frirummet) i förhållande till uppdraget som pedagogisk ledare 

och ansvarig för skolutvecklingsfrågor? 

Vad ser du, som förskolechef, att specialpedagogen kan bidra med i skolutvecklingsarbetet 

utifrån sin specifika kompetens? 

 

 


